Pozvánka na členskou schůzi klubu chovatelů rhodéských ridgebacků

Vážení členové KCHRR,
Dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi KCHRR svolanou na sobotu 6. ledna 2018
Místo konání: Hotel Bravo, Staré náměstí 76, Česká Třebová,
Prezentace: 11.30 – 11.55 hod.
Začátek schůze: 12.00.- hod
Program členské schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Schválení programu členské schůze
Volba ověřovacích orgánů (předseda zasedání, skrutátor a zapisovatel)
Zpráva o činnosti a dění v klubu za uplynulé období
Zpráva hlavního poradce chovu
Zpráva ekonoma klubu
Zpráva výstavního referenta
Zpráva kontrolní a revizní komise
Změny v klubových soutěžích
Změna ve stanovách klubu
Návrh plánu činnosti na rok 2018
Diskuse
Schválení usnesení
Závěr

Důležité upozornění:
Členské schůze se mohou zúčastnit pouze členové s řádně zaplaceným členským příspěvkem.
S ohledem na zajištění občerstvení si Vás dovolujeme požádat o potvrzení účasti na adresu
poradkyně chovu – Šárku Štusákovou, e-mail: anunnaki@anunnaki.cz nejpozději do
28.prosince 2017.
Ing. Petr Kotěra v.r.
za výbor KCHRR

Pozvánka na náhradní členskou schůzi klubu chovatelů rhodéských ridgebacků

Vážení členové KCHRR,
Dovolujeme si Vás pozvat na náhradní členskou schůzi KCHRR svolanou na sobotu 6.ledna
2018.
Místo konání: Hotel Bravo, Staré náměstí 76, Česká Třebová,
Prezentace: 12.05 – 12.25 hod.
Začátek schůze: 12.30.- hod
Program náhradní členské schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Schválení programu členské schůze
Volba ověřovacích orgánů ( předseda zasedání, skrutátor a zapisovatel)
Zpráva o činnosti a dění v klubu za uplynulé období
Zpráva hlavního poradce chovu
Zpráva ekonoma klubu
Zpráva výstavního referenta
Zpráva kontrolní a revizní komise
Změny v klubových soutěžích
Změna ve stanovách klubu
Návrh plánu činnosti na rok 2018
Diskuse
Schválení usnesení
Závěr

Důležité upozornění:
Členské schůze se mohou zúčastnit pouze členové s řádně zaplaceným členským příspěvkem.
S ohledem na zajištění občerstvení si Vás dovolujeme požádat o potvrzení účasti na adresu
poradkyně chovu – Šárku Štusákovou, e-mail: anunnaki@anunnaki.cz nejpozději do
28.prosince 2017.

Ing. Petr Kotěra v.r.
za výbor KCHRR

