Klub leteckých modelářů České republiky

Svaz modelářů České republiky z.s.

POZVÁNKA
na řádnou konferenci Klubu leteckých modelářů ČR 2018
Datum konání:

sobota 24.2.2018

Místo konání:

Hradec Králové - zasedací místnost ve sportovní hale TJ Slávia,
ul. Víta Nejedlého 1216
Delegáti konference: členové předsednictva KLeM ČR a delegáti klubů p.s. SMČR :
- může být přihlášen 1 delegát s hlasovacím právem (starší 18ti let) na
každých započatých 15 dospělých členů modelářského klubu p.s.
SMČR
- počet členů klubu se posuzuje podle poslední evidenční karty
zaslané na sekretariát SMČR
Uzávěrka přihlášek delegátů: do čtvrtka 15.února 2018
písemně přihlášku delegátů zašlou kluby na sekretariátu SMČR, ve které bude
uvedeno:
 název klubu a jeho číslo (číslo SMČR)
 jméno delegáta/delegátů (dle stanoveného líče)
 číslo licence delegáta/ů (licence SMČR)
 návrhy na členy předsednictva KLeM ČR – jméno, přijmení, č. licence
 návrhy na předsedu KLeM ČR – jméno, přijmení, č. licence
(podmínkou je přítomnost navrhovaného/ých na konferenci a jeho souhlas s návrhem)
Přihlášky lze zasílat písemnou nebo elektronickou poštou na adresy:
Svaz modelářů České republiky z.s.
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7
mail: konference@klem.cz
Pro později zaslané přihlášky nebude přiznáno hlasovací právo a nebude zajištěno
občerstvení.
Členství v SMČR je podmínkou pro účast na konferenci: delegátem na konferenci a
kandidátem na funkci se mohou stát členové SMČR, kteří uhradili své příspěvky na rok 2018
Jednání konference:

a) V době zahájení musí být přítomno 50% z celkového počtu
možných delegátů. V případě, že se nedostaví nadpoloviční
počet oprávněných delegátů, musí být konference zrušena.
b) Nejdříve po uplynutí 30 minut od zrušení konference, může
být vyhlášena náhradní konference se stávajícím počtem
přítomných delegátů.
Pro přijetí usnesení o konání náhradní konference je nutný
souhlas nadpoloviční většiny přítomných delegátů.
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c) Usnesení je přijato / kandidát je zvolen, pokud pro ně / něho
hlasuje nadpoloviční počet přítomných delegátů.
Časový program:

9,00 - 9,45
prezentace
10,00
zahájení konference
11,20 - 12,20 přestávka na oběd
16,15
závěr
16,30
ustavující schůze nového předsednictva KLeM ČR

Program jednání:

1. zahájení, volba komisí - mandátové, společné volební a
návrhové
2. zpráva o činnosti předsednictva KLeM ČR
3. prezentace kandidátů na předsedu KLeM ČR, místopředsedu
KLeM ČR, na členy předsednictva KLeM ČR
4. diskuze
5. volby předsedy KLeM ČR a místopředsedy, členů
předsednictva, kandidáta na funkci člena kontrolní komise
SMČR
6. přijetí usnesení
7. závěr

Náklady na konání: - pronájem sálu, občerstvení a organizační výdaje hradí SMČR
 cestovné hradí vysílající organizace
PODMÍNKOU pro účast na konferenci je při prezentaci předložení průkazu SMČR s
vylepenou známkou za rok 2018, potvrzující zaplacení členských příspěvků.
Ing. Jan Žemlička
pověřený zastupováním
předsedy SMČR

Ing. Petr Cejnar
předseda KLeM ČR

Poznámka:
V Hradci Králové v ulici Víta Nejedlého jsou parkovací hodiny (sazba za celý den je 40 Kč)
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