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Pozvánka na schůzi oddílu ROB a OB
Datum a čas konání : 21.11.2020 (sobota) od 14.00 hod
Místo konání
: Autokemp Jadran Fr.Lázně, Jezerní č. 499/12a
Program
: a) zpráva o činnosti od roku 2015, záměr činnosti na další období
b) volba delegátů na VH RECH – 7 delegátů
c) volba vedoucího oddílu ROB a OB
Cheb dne 7.10.2020

Miroslav Vlach v.r.
vedoucí oddílu ROB a OB

Pozvánka na schůzi Radioklubu OK1KCH
Datum a čas konání : 21.11.2020 (sobota) od 14.00 hod
Místo konání
: Autokemp Jadran Fr.Lázně, Jezerní č. 499/12a
Program
: a) zpráva o činnosti od roku 2015, záměr činnosti na další období
b) volba delegátů na VH RECH – 1 delegát
c) volba vedoucího radioklubu
Cheb dne 7.10.2020

Miroslav Vlach v.r.
vedoucí radioklubu

Pozvánka na Valnou hromadu RECH
Datum a čas konání : 21.11.2020 (sobota) od 14.30 hod
Místo konání
: Autokemp Jadran Fr.Lázně, Jezerní č. 499/12a
Program
a) zahájení VH, schválení jednacího a volebního řádu VH, volba orgánů VH
b) zpráva o činnosti od roku 2015-2020,
c) zpráva o hospodaření 2015-2020, prodej nemovitého majetku
d) změna stanov RECH
e) volba orgánů RECH
f) záměr činnosti na další období do roku 2025
g) usnesení VH
h) ukončení VH

Jednací řád:
a) schůzi řídí zvolený předsedající VH, do jeho zvolení předseda RECH; VH volí dva
ověřovatele zápisu,
b) diskutující se hlásí do diskuse předsedajícímu VH, příspěvek do diskuse obvykle
nepřesahuje délku 3 minut,
c) diskutující vystupují v pořadí, v jakém se přihlásili,
d) návrhy usnesení se předkládají do ukončení diskuse předsedajícímu VH,
e) návrh usnesení předkládá předsedající VH, o protinávrzích se hlasuje v pořadí, v
jakém byly předloženy,
f) kvóta pro hlasování se řídí platnými stanovami.
Volební řád:
a) každý z členů má právo prostřednictvím delegovaného zástupce na VH navrhnout
kandidáta na předsedu, místopředsedu a člena výkonného výboru (VV), návrh je třeba
podat do začátku volby orgánů RECH; navržený kandidát musí s návrhem souhlasit,
b) volba je veřejná, nestanoví-li VH, že se volí tajně,
c) ověřovatelé zápisu rovněž plní funkci volební komise,
d) o volbě VV se sepíše samostatný zápis.
Návrh usnesení:
Valná hromada
A) schvaluje
1. program VH, jednací řád, volební řád
2. volbu orgánů VH – předsedající VH :
- ověřovatel zápisu:
3. zprávu o činnosti od roku 2015-2020
4. zprávu o hospodaření za období 2015-2020, prodej nemovitého majetku
5. změnu stanov ve znění uvedeném v příloze
6. volbu orgánů RECH
a) předseda:
b) místopředseda:
c) člen výboru
7. záměr další činnosti na další období do roku 2025
B) ukládá
1. výboru
a) vést řádně hospodaření s majetkem RECH, rozpočet na daný rok sestavovat
jako vyrovnaný
b) vést řádně evidenci členů
c) realizovat záměr další činnosti na další období do roku 2025
2. členům
a) včas a řádně platit členské příspěvky
b) dle svých možností a schopností se podílet na činnosti RECH a plnění
jejích úkolů
Cheb 7.10.2020

Miroslav Vlach v.r.
předseda

