Управителният съвет на Сдружение с нестопанска „Спортна асоциация – МВР“, със
седалище и адрес на управление: град София, ул. „Балша“ № 18, Спортен комплекс
„Раковски“, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от Устава на
сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружението,
което ще се проведе на 28 юни 2017 г. от 11.00 ч. в град София, ул. „6-ти септември“ №
29 (в киносалона на Министерство на вътрешните работи), при следния дневен ред:
1. Приемане на доклад за дейността на сдружението през 2016 г.;
2. Приемане на доклад за дейността на УС за 2016 година;
3. Приемане на годишния финансовия отчет за дейността на сдружението през
2016 г.;
4. Приемане на проекто-бюджет на сдружението за 2017 г.;
5. Освобождаване от

отговорност на

членовете на Управителния

съвет

за

дейността им през 2016 г.;
6. Изменения в броя на членовете на УС. Освобождаване от длъжност и избор на
нов състав на УС;

Избор на Председател на Управителния съвет на

сдружението.
7. Приемане на изменения и допълнения на Устава;
8. Разни.
Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично чрез законните си
представители (делегати) или чрез упълномощено лице. При липса на кворум на осн.
чл.27 от ЗЮНЛЦ, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
Регистрацията на делегатите ще започне на 28.06.2017 г. от 10.30 ч. до 11.00 ч. след
представяне на:
-

Лична карта;

-

Удостоверение за актуално състояние на клуба (оригинал или копие от
удостоверението), издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на събранието
от съответния Окръжен съд по седалището на клуба;

-

Изрично писмено пълномощно за участие в насроченото ОС, като в него следва
да са посочени правомощията на упълномощеното лице, както и начина на
гласуване

по

точките

от

дневния

ред,

в

случай,

че

делегатът

не

е

представляващият клуба съгласно удостоверението за актуално състояние.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на адреса на управление на
сдружението от 09.00 до 16.00 ч. всеки работен ден до датата на провеждане на
събранието.
Същите ще бъдат качени и на сайта на „Спортна асоциация – МВР“.

