Teljesítménytúrázók Társasága
Székhely: 1035 Raktár u. 6.
Levélcím: 1590 Budapest Pf 110
e-mail: ttt.levelek@gmail.com
Telefon: (70) 941 2258
Meghívó a Teljesítménytúrázók Társasága rendkívüli közgyűlésére
Tisztelt Tagtársunk!
Egyesületünk rendkívüli közgyűlését 2014. január 05-én (vasárnap) 11.30 órai kezdettel tartja.
A helyszín: Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium tornaterme, II. kerület, 1024 Budapest, Zivatar u. 6.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele megjelenik.
Program:
Napirend előtt (kezdés 10.00-kor):
- 2013. évi Budapest Kupák átadása
- 2013. évi Budapest érmek átadása
- Hazánk tájain teljesítménytúra mozgalom díjainak átadása
A közgyűlés hivatalos napirendje:
1. Alapszabály módosítása
2. Örökös tagok megválasztása
3. Döntés a Magyar Természetjáró Szövetséghez való csatlakozásról
4. Döntés a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetséghez való csatlakozásról
5. Döntés a Budapesti Természetbarát Sportszövetséghez való csatlakozásról
6. Döntés a Budapesti Szabadidősport Szövetséghez való csatlakozásról
7. Egyebek
A 2-6. napirendi pontok tárgyalása az alapszabály módosítási javaslat elfogadásával összefügg. Az alapszabály módosí
tásának tervezetét csatoltan megküldöm. Egyúttal szeretném kérni a tagokat, ha az alapszabály módosítás tervezetéhez
vagy a napirend "Egyebek" pontjához hozzáfűznivalója, észrevétele van, azt lehetőség szerint előzetesen, e-mailben is
tegye meg, a ttt.levelek@gmail.com-ra címezve, 2014. január 2-ig.
A napirend előtt átadandó elismerések jegyzéke az egyesület honlapján közzétételre került.
Tisztelettel kérünk, hogy a 2014. évi tagdíjat a közgyűlés kezdetéig fizesd be. A 2013. évi közgyűlés döntésének megfele
lően az egyesület éves tagdíja 2014. évtől 1.500 Ft-ra, nyugdíjasok, diákok, munkanélküliek esetében 800 Ft-ra változott.
Megjelenésedre feltétlenül számítunk!
Budapest, 2013. december 16.
Sporttársi üdvözlettel,
Jakab Annamária elnök
Tisztelt Tagtársunk!
A 2014. január 05-én 11.30 órára összehívott közgyűlés határozatképtelensége esetén alapszabályunknak megfelelően
azonos napirendi pontokkal és azonos helyszínen 2014. január 05-én 12.00 órakor ismételt közgyűlést tartunk. Ez a köz
gyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
Budapest, 2013. december 16.
Jakab Annamária elnök
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