Šachový svaz Olomouckého kraje

Pozvánka na Konferenci Šachového svazu Olomouckého kraje
Konference se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2017
v salonku Restaurace Na Dlouhé,
začátek konference v 17.00 hod.
Místo: Restaurace Na Dlouhé, Dlouhá 523/30, 779 00 Olomouc-Lazce
Program konference
1. Zahájení
2. Schválení programu Konference
3. Schválení Jednacího řádu konference
4. Volba pracovního předsednictva – 3 delegáti
5. Volba mandátové a návrhové komise – po 2 delegátech
6. Zpráva o činnosti VV ŠSOK za uplynulé období, vystoupení předsedy ŠSOK
7. Zpráva o čerpání rozpočtu za uplynulé období (hospodář ŠSOK)
8. Zpráva Revizní komise ŠSOK k hospodaření za uplynulé období
9. Zprávy předsedů komisí VV ŠSOK (KM, STK)
10. Zpráva mandátové komise
11. Diskuse k předneseným zprávám, (ad 5 - 8), schvalování
12. Koncepce práce s mládeží ŠSOK, diskuze, schvalování
13. Plán práce VV na další období
14. Rozpočet ŠSOK na rok 2017
15. Diskuze k plánu práce a rozpočtu ŠSOK na další období, schvalování
16. Vystoupení zástupců OŠS s hodnocením činnosti na jednotlivých okresech
17. Všeobecná diskuze (vydání publikace o historii šachu v kraji aj.)
18. Usnesení konference
19. Závěr – plánován na 19 hodin
20. Večeře
Dle usnesení z konference ŠSOK z roku 2015, každý okresní šachový svaz vyšle na konferenci
po třech delegátech s hlasem rozhodujícím (celkem 15 delegátů), ale je možné s sebou vzít i
případné další zájemce s hlasem poradním.
Členové VV ŠSOK, RK ŠSOK a hosté mají hlas poradní.
Cestovné: hradí ŠSOK v počtu jedno osobní vozidlo na jeden OŠS v částce 5 Kč/km. Vyplaceno při
prezentaci.
Jedno jídlo na osobu je hrazeno z prostředků ŠSOK (platí pro řádně přihlášené osoby), nápoje si hradí
každý samostatně.
S ohledem na zajištění stravování je nezbytně nutné potvrdit účast na konferenci!
Účast za OŠS (jmenovitě) potvrďte nejpozději do 9. 5. 2017 na e-mail: volek.karel@atlas.cz

Karel Volek
místopředseda ŠSOK

