ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του «Α.Σ. ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΓΙΑΚ» συγκαλούν
Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου, την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 και
ώρα 19:00 στο Δημοτικό Σχολείο «ΠΑΙΧΝΙΔΑΓΩΓΕΙΟ», οδός Ομήρου 28, Νέο Ψυχικό.

Θέματα ημερησίας διατάξεως :
1. Τροποποίηση καταστατικού
2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
3. Ανάγνωση ̈Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε
ευθύνη.
5. Ψηφοφορία για την εκλογή μελών νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Εάν δεν επιτευχθεί η κατά το καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία,
συγκαλείται νέα Γ.Σ. την ίδια ημέρα και ώρα 19:30 στην ίδια ως άνω
διεύθυνση.

Η γενική συνέλευση αποτελείται από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη (άρθρο 13, παρ.1 του
καταστατικού).

Σχετικά με το θέμα Νο.1-Τροποποίηση καταστατικού, τροποποιούνται άρθρα του
καταστατικού σύμφωνα με οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και με βάση
αλλαγές και προσθήκες του Ν.2725/99.Επίσης εμπλουτίζεται ο αριθμός των
καλλιεργούμενων αθλημάτων. Οι αλλαγές που προτείνονται μπορούν να αναζητηθούν στην
ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού, μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή
τους, τα μέλη του συλλόγου αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα
όργανα του σωματείου.
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Περαιτέρω, κατά τα άρθρα 2.11 – 2.35 του Αστικού Κώδικα περί πληρεξουσιότητας, απόντα
ή κωλυόμενα μέλη του Συλλόγου παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις και
αποφασίζουν, ψηφίζοντα δι ́ αντιπροσώπου όντος μέλος του Συλλόγου εξουσιοδοτημένου δι’
απλής επιστολής θεωρημένης επισήμως για το γνήσιο της υπογραφής, παραδιδόμενης εις
τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης

Προτάσεις υποψηφιότητας για το Δ.Σ ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, μπορούν να σταλούν με
απλή επιστολή του ενδιαφερομένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου info@athen
skayakclub.gr
ή στο φαξ 210- 6044722 μέχρι την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017.

Μέλη τα οποία δεν έχουν εξοφλήσει τη ετήσια συνδρομή και επιθυμούν να ψηφίσουν
μπορούν να το κάνουν πριν την έναρξη της διαδικασίας. Σε περίπτωση οικονομικής
εκκρεμότητας οι ως άνω ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν στο χώρο τέλεσης
της Γ.Σ λίγο νωρίτερα.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Κόλλιας Γενικός Γραμματέας
Μαριάννα Μάρκου
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