ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА
СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ – ЧЛЕНОВЕ
НА „СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ – МВР“
Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „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 31 януари
2019 г. (четвъртък) от 13.00 ч. в град София, ул. „Александър Малинов“ № 1 (в зала
„Европа“ на Академия на МВР), при следния дневен ред:
1.
Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2018 г.
2.
Приемане на годишния финансовия отчет за дейността на сдружението през 2018 г.
3.
Приемане на проекто-бюджет на сдружението за 2019 г.
4.
Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им
през 2018 г.
5.
Избор на нови членове и Председател на Управителния съвет на сдружението.
6.
Разни.
При липса на кворум 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 31.01.2019 г. от 12.00 до 13.00 ч. след представяне
на:
Лична карта;
Удостоверение за актуално състояние на тези клубове, които не са пререгистрирани в
Агенцията по вписванията – регистър ЮЛНЦ. Оригиналът или копие от удостоверението
трябва да е заверено на всяка страница с „вярно с оригинала“, печат на клуба и подпис на
представляващия, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на събранието от съответния
Окръжен съд по седалището на клуба;
Клубовете, пререгистрирани в Агенцията по вписванията – регистър ЮЛНЦ, не е
необходимо да предоставят удостоверение за актуално състояние;
Оригинално пълномощно с нотариално заверен/и подпис/и 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.
Уведомяваме Ви, че същият ден – 31.01.2019 г. от 10.00 ч. в централното фоайе на
Министерство на вътрешните работи, ул. „6-ти септември“ № 29, ще се проведе
церемонията за връчване Годишните награди на „Спортна асоциация – МВР“ на найдобрите спортисти, треньори и отбори за 2018 година.
ГЕН. СЕКРЕТАР
НА „СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ – МВР“:
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