Pozvánka na výroční Generální shromáždění Č. A. CISV Int. 2022
Generální shromáždění se bude konat v sobotu 12.02.2022 od 10.30h ve velké
konferenční místnosti Konferenčního hotelu Luna (adresa: Kouty 77, 584 01 Ledeč nad
Sázavou, www.hotelluna.cz).

Níže uvádíme základní program tohoto Generálního shromáždění („GS“):
1) Zahájení a volba orgánů GS
2) Úvodní slovo Výkonného výboru
3) Zhodnocení uplynulých dvou CISV roků Koordinátory Programových Committee
4) Zpráva o hospodaření Č. A. CISV Int. za roky 2020 a 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
5) Představení hlavních událostí CISV roku 2022 včetně Step Up 2022 konaného v ČR
6) Zpráva o činnosti Junior Branch přednesená National Junior Representatives
7) Diskuze, různé

Hlasovací právo za nezletilé členy mohou ve smyslu ust. Čl. VI odst. 2. Stanov Č.A. CISV Int.
vykonávat jejich zákonní zástupci (není třeba další zmocnění).
V případě zájmu o zastoupení člena jiným členem je třeba písemné zmocnění (níže je vzor
takové plné moci, úřední ověření podpisu není nutné). Každý zmocněnec může zastupovat
pouze dva členy Č. A. CISV a musí předložit toto své pověření v písemné formě předsedovi
Výkonného výboru před zahájením GS.
Letošní GS není volební.

PLNÁ MOC K ZASTUPOVÁNÍ ČLENA NA VÝROČNÍM GENERÁLNÍM SHROMÁŽDĚNÍ
České asociace CISV International, z.s., konaném dne 12.02.2022
Já, níže podepsaný/á ____________________, narozený/a dne___.___._________, bytem
_______________________________, PSČ: __________, jako člen České asociace CISV
International, z.s., IČO: 45247391, se sídlem Nad Lomem 1770, Praha 4 – 147 00, spolku
zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 2023 (dále
také jen „Č. A. CISV“),
tímto zmocňuji
____________________, narozeného/narozenou dne
_______________________________, PSČ: __________,

___.___._________,

bytem

k tomu, aby
mne zastupoval v plném rozsahu při všech právních jednáních v rámci výročního Generálního
shromáždění Č. A. CISV konaného dne 12.02.2021 od 10.30h ve velké konferenční místnosti
Konferenčního hotelu Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou.

V ___________ dne ___________________

__________________________
_________________
Zmocnění v plném rozsahu přijímám.

_______________________________
_______________________

