Αρ. Πρωτ. Φ 1 / 18036
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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύµφωνα µε τα άρθρα 7, 16, 17, 18 και 19 του καταστατικού του Συνδέσµου µας και µετά από απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Τα τακτικά Μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α. να προσέλθουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα γίνει το Σάββατο 14
Απριλίου ε.ε. ώρα 11:00 το πρωί στα γραφεία µας στην Οδό Δηµ. Σούτσου 40.
Δικαίωµα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν µόνο τα ενεργά οικονοµικώς τακτοποιηµένα Τακτικά Μέλη,
που έχουν καταβάλει τη συνδροµή των ετών 2017 και 2018.
Κάθε Μέλος έχει δικαίωµα να εκπροσωπήσει ένα ακόµα Μέλος σε όλες τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης µε
έγγραφη εξουσιοδότηση.
Η ταµειακή τακτοποίηση των Μελών µπορεί να γίνει και την ηµέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
Σύµφωνα µε απόφαση του Δ.Σ. τακτικά Μέλη που οφείλουν περισσότερες από δύο (2) ετήσιες συνδροµές
µπορούν να τακτοποιηθούν οικονοµικώς µε την καταβολή ΜΟΝΟΝ δύο (2) συνδροµών. Υπενθυµίζεται ότι η
συνδροµή και κατά το τρέχον έτος έχει γίνει ευρώ (10,00€).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Χαιρετισµός του Προέδρου
2. Έκθεση πεπραγµένων Δ.Σ. κατά το έτος 2017
3. Απολογισµός – Ισολογισµός του έτους 2017
4. Προγραµµατισµός και Προϋπολογισµός για το έτος 2018
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2017
6. Συζήτηση για τα παραπάνω θέµατα και έγκριση του Προϋπολογισµού 2018
7. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. από κάθε ευθύνη για το έτος 2017
8. Ανταλλαγή απόψεων επί εισηγήσεων και προτάσεων Μελών του Συνδέσµου
Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί – χωρίς άλλη πρόσκληση – µετά µία εβδοµάδα
την ίδια ηµέρα και ώρα, δηλ. το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, στον ίδιο τόπο και µε τα ίδια ακριβώς θέµατα ασχέτως
αριθµού παρόντων Μελών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή συνήθως δεν επιτυγχάνεται απαρτία το α’ Σάββατο και προς αποφυγή ταλαιπωρίας,
παρακαλούνται τα Μέλη να προσέλθουν το β’ Σάββατο, στις 21 Απριλίου 2018, ώρα 11:00 το πρωί.
Μετά τα πεπραγµένα θα προσφερθούν αναψυκτικά.

Κλίνοντας ευχόµαστε σε όλα τα Μέλη του Συνδέσµου µας ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Για το Διοικητικό Συµβούλιο
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