Šachový svaz Olomouckého kraje

Pozvánka na konferenci Šachového svazu Olomouckého kraje
Konference se uskuteční dne 24. května 2014 v salonku restaurace Na Dlouhé,
začátek konference v 10.00 hod.
Místo jednání: restaurace Na Dlouhé, Dlouhá 523/30, 779 00 Olomouc - Lazce
Program konference
1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu konference
3. Volba pracovního předsednictva – 3 delegáti
4. Volba mandátové a návrhové komise – po 2 delegátech
5. Zpráva o činnosti VV ŠSOK za uplynulé období, vystoupení předsedy ŠSOK
6. Zpráva o čerpání rozpočtu za uplynulé období
7. Zpráva Revizní komise ŠSOK k hospodaření za uplynulé období
8. Zprávy předsedů komisí VV ŠSOK (KM, STK)
9. Zpráva mandátové komise
10. Diskuse k předneseným zprávám, (ad 5 - 8), schvalování
Přestávka na oběd (cca 12,30 hod. – přesný čas přestávky bude uzpůsoben průběhu jednání)
11. Ekonomická směrnice ŠSOK, diskuze, schvalování
12. Plán práce VV na další období
13. Rozpočet ŠSOK na rok 2014
14. Diskuze k plánu práce a rozpočtu ŠSOK na další období
15. Volba delegátů na konferenci ŠSČR
16. Obnovení činnosti Regionálních (okresních) šachových svazů a volba jejich předsedů
17. Organizační řád ŠSOK, diskuze, schvalování
18. Usnesení konference
19. Závěr – předpoklad v 15 hodin
Dle usnesení z ustavující konference ŠSOK každý oddíl vyšle na konferenci jednoho delegáta
s hlasem rozhodujícím.
Členové VV ŠSOK, RK ŠSOK a hosté mají hlas poradní.
Cestovné: hradí vysílající oddíl.
Obědové menu (polévka + hlavní jídlo) je hrazeno z prostředků ŠSOK, nápoje si hradí delegáti
samostatně.
S ohledem na zajištění stravování je nezbytně nutné potvrdit účast na konferenci!
Účast potvrzujte nejpozději do 22. 5. 2014 na e-mail: vozak@viol.cz
Poznámka:
V případě, že řádná konference nebude usnášení se schopná, zveme vás na náhradní konferenci
konanou ve výše uvedeném termínu, místě a programem, se zahájením v 10,30 hodin. Náhradní
konference je usnášení se schopná při počtu přítomných účastníků.
Jaromír Vozák
předseda ŠSOK

