JIHOČESKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ
Skuherského 14, 370 04 České Budějovice, IČO: 70935351

Pozvánka na VH JKAS

Valná hromada JKAS proběhne v pátek 24.2. 2017 v 16. 00 v ČB
Místo:

Hotel Malý pivovar ****
ul. Karla IV. 8 -10
370 01 České Budějovice

Na jednání VV JKAS 20.1.2017 schválen program a příprava VH.
VH řídí p Bahenský , Přivítá hosty a proběhne schválení jednacího řádu, programu, proběhne volba
mandátové a návrhové komise














kontrola usnesení z VH z roku 2016 - přednese p. Novák
zpráva o činnosti 2016 – přednese p. Novák
zpráva o hospodaření JKAS v roce 2016 přednese pí. Tycová
zprávu soutěžní komise přednese p. Tipka
zpráva o SCM – přednese p. Najbrt
zpráva komise rozhodčích - přednese p. Vacek
zpráva revizora - přednese p. Prášil
diskuse k předchozím bodům,
vystoupení hostů,
volby
volba 5 delegátů na VH ČAS
různé
návrh na usnesení

Počty delegátů vysílaných atletickými kluby a oddíly na valné hromady KAS a PAS konané v roce 2017
podle stavu registrovaných sportovců k 1. lednu 2017,Dva TJ VS Tábor, z. s. a SK Čtyři Dvory České
Budějovice. Ostatní atletické kluby a oddíly vysílají na valnou hromadu příslušného KAS jednoho delegáta

Zpracoval: Novák Pavel předseda JKAS , tajemník volební komise.
Valná hromada volí
a) předsedu KAS,
b) další členy výboru KAS v počtu daném usnesením valné hromady konané v předcházejícím roce,
c) revizora KAS a delegáty na valnou hromadu ČAS v počtu daném čl. VI odst. 4 písm. b) Stanov ČAS
Návrhy kandidátů na funkce předsedy KAS, členů výboru KAS a revizora KAS
(1) Návrh kandidáta je oprávněn podat delegát valné hromady (dále jen „delegát“) nebo člen KAS.
(2) Návrh kandidáta se podává tajemníkovi písemně nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady a obsahuje
a) jméno a příjmení kandidáta,
b) funkci, pro kterou je kandidát navrhován,
c) písemný souhlas kandidáta s volbou,
d) jméno nebo název navrhovatele a
e) datum a podpis navrhovatele.
(3) Není-li návrh kandidáta úplný je tajemník povinen vyzvat navrhovatele k jeho doplnění.
Není-li návrh kandidáta doplněn nejpozději před zahájením valné hromady, nebude valné hromadě předložen.

