Zápis č. 7/2017 Předsednictva RCAČR

Místo:
Přítomni:

19.12. 2017

Porada proběhla internetovou komunikací
M. Jurenka, předseda
J. Rybák, J. Kopecký, člen předsednictva

Program:
1. příprava VH 2018
2. účast na VH 2018
3. návrh programu VH
4. členské poplatky na rok 2018

1. VH RCAČR se bude konat v neděli 21. 1. 2018 od 10:00. Místem konání bude Moravská
Třebová, Penzion V podzámčí, Rybní náměstí 3. Pro presentaci trenérů, sekretáře, revizní
komise a předsedy klubu bude připraven projektor k promítání. Součástí VH bude zajištěné
drobné pohoštění
2. Klíčem pro účast zástupců klubů je počet členů klubu dle uhrazených členských
příspěvků za rok 2017. Na každých i započatých 5 členů je jeden zástupce klubu pro
Valnou hromadu. Podmínkou pro účast klubu jsou uhrazené poplatky za členství a
členy klubu za rok 2018, kteří se budou účastnit VH. Delegáti jsou povinni se při
prezentaci prokázat občanským průkazem. Pro zastoupení člena na Valné hromadě je nutné
doložit podepsaný originál plné moci. Na VH je potřeba, aby každý kdo je nominovaný na
VH měl zaplacené členské příspěvky na rok 2018.
3. Návrh programu VH:
1. zahájení VH
2. volba mandátové, volební a návrhové komise, odsouhlasení programu
3. zpráva trenérů sekcí o činnosti sekce za uplynulé období
4. zpráva předsedy o činnosti předsednictva a RCAČR za uplynulé
období
5. hospodaření RCAČR
6. zpráva revizní komise
7. schválení výkazu zisku a ztrát za rok 2017
8. pohledávka Kryll
9. návrhy na úpravu pravidel A
10. kalendář soutěží na rok 2018
11. diskuze
12. zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení z VH
4. Členské příspěvky na rok 2018 zůstávají beze změn. Předsednictvo chválilo členské
příspěvky na rok 2018. Registrovaný spolek 1000,-/rok. Člen 400,-/rok. Členský příspěvek
za klub a tři (3) registrované členy klubu musí být zaplacen nejpozději do konce ledna
daného kalendářního roku, jinak členství klubu spolku zaniká. Delegáti na VH mají termín
zaplacení do data VH.
Zapsal: M. Jurenka

