Slovenský rybársky zväz
Miestna organizácia Poprad

_______________________________________

Výročná členská schôdza MO SRZ Poprad

POZVÁNKA
Výbor MO SRZ Poprad Vás pozýva na riadnu Výročnú členskú schôdzu našej organizácie, ktorá sa uskutoční v nedeľu,
dňa 24.4.2022 o 09.00 hod. na rybárskom dome v Poprade na ulici Fraňa Kráľa 31.

Program

1. Otvorenie
2. Voľba predsedníctva schôdze, pracovných komisií
(mandátovej, návrhovej a volebnej )
3. Informácia o voľbách a o kandidátoch do výboru a kontrolnej komisie
4. Správa mandátovej komisie o účasti na schôdzi
5. Správa o činnosti MO SRZ Poprad
A - vyhodnotenie plánu hlavných úloh a kontrola splnenia uznesení z r.2021
B - správa hospodára - zarybnenie 2021 a plán zarybnenia 2022
C - správa rybárskej stráže
D - správa disciplinárnej komisie
E - správa kontrolnej komisie za rok 2021 a správa o hospodárení organizácie
6. Návrh rozpočtu na rok 2022
7. Voľby
A - voľby členov výboru
B – voľby členov kontrolnej komisie
C - voľby delegátov na snem SRZ
8. Správa predsedu volebnej komisie
9. Prestávka ( pre prvé zasadnutie novozvoleného výboru a kontrolnej komisie )
10. Správa z 1. zasadnutia výboru o voľbe funkcionárov
11. Plán hlavných úloh na rok 2022
13. Diskusia
14. Správa návrhovej komisie - návrh na uznesenie
15. Záver

Podľa platného volebného poriadku SRZ a metodického pokynu prekonanie VČS vydaného Radou SRZ, návrhy na kandidátov do orgánov MO
SRZ Poprad je možné podávať výboru MO SRZ Poprad poštou na adresu MO SRZ Poprad, alebo mailom na adresu
mosrzpoprad@mosrzpoprad.sk
Z dôvodu pandemickej situácie Vás žiadame dodržať hygienické opatrenia nariadene vyhláškou UVZSR a covid automatom.

V Poprade 7.4.2022
Výbor MO SRZ Poprad
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