Területi Szövetségek részére

Tisztelt Hölgyem / Uram!
A Magyar Asztalitenisz Szövetség a 2013. évrıl szóló beszámoló közgyőlését

2014. április 24-én, csütörtökön 11.00 órai kezdettel tartja
a Budapest Kongresszusi Központ Liszt Ferenc termében
(1123, Budapest, Jagelló út 1-3.)
Napirend:
1. Beszámoló az Elnökség 2013. évi szakmai és szervezeti tevékenységérıl.
2. Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról:
• költségvetési beszámoló
• mérleg
• közhasznúsági jelentés
• könyvvizsgálói jelentés
• a Felügyelı Bizottság jelentése.
3. A 2014. évi költségvetés jóváhagyása.
4. Tagdíjak megállapítása.
5. Rendkívüli tisztújítás.
6. Az alapszabály és az SZMSZ módosításának a közgyőlés elé terjesztése, az újonnan
megválasztott elnökség által, a megválasztást követı 60 napon belül.
7. Új Felügyelı Bizottság megválasztása.
8. Javaslatok, egyebek.
Az 1., 2., és 3. napirendi pont immanens részét képezı beszámolók, jelentések, illetve tervezet
anyagait legkésıbb 2014. április 10-ig megküldjük.
A területi szövetségek által választandó küldöttek száma a Mandátumkiosztás címő
mellékletben található. Kérjük, hogy az Ön területi szövetségét képviselı küldött(ek) nevét, a
március 17-i levelünk alapján, a kinevezésükrıl szóló hitelesített közgyőlési jegyzıkönyvvel
küldjék meg a szövetség részére postai valamint elektronikus (moatsz@moatsz.hu) úton
egyaránt.
A jegyzıkönyvek megérkezésének végsı határideje: 2014. április 21.
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Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a közgyőlés a meghívóban feltüntetett idıponttól
számított 1 órán belül határozatképtelen lenne, a közgyőlést 2014. április 24-én 12.00 órai
kezdettel ismételten összehívom és az az eredeti napirendben szereplı kérdésekben már a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Budapest, 2014. március 24.

Tisztelettel:

Dr. Stocker Miklós
fıtitkár
Magyar Asztalitenisz Szövetség

Melléklet: Mandátumkiosztás
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Mandátummal rendelkezı klubok számára

Tisztelt Hölgyem / Uram!
A Magyar Asztalitenisz Szövetség a 2013. évrıl szóló beszámoló közgyőlését

2014. április 24-én, csütörtökön 11.00 órai kezdettel tartja
a Budapest Kongresszusi Központ Liszt Ferenc termében
(1123, Budapest, Jagelló út 1-3.)
Napirend:
9. Beszámoló az Elnökség 2013. évi szakmai és szervezeti tevékenységérıl.
10. Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról:
• költségvetési beszámoló
• mérleg
• közhasznúsági jelentés
• könyvvizsgálói jelentés
• a Felügyelı Bizottság jelentése.
11. A 2014. évi költségvetés jóváhagyása.
12. Tagdíjak megállapítása.
13. Rendkívüli tisztújítás.
14. Az alapszabály és az SZMSZ módosításának a közgyőlés elé terjesztése, az újonnan
megválasztott elnökség által, a megválasztást követı 60 napon belül.
15. Új Felügyelı Bizottság megválasztása.
16. Javaslatok, egyebek.

Az 1., 2., és 3. napirendi pont immanens részét képezı beszámolók, jelentések, illetve tervezet
anyagait legkésıbb 2014. április 10-ig megküldjük.
A küldötteket delegáló klubok neve a Mandátumkiosztás címő mellékletben található. Kérjük,
hogy az Ön klubját képviselı küldött nevét, az Önök szabályzatai szerinti kinevezésükrıl
szóló dokumentummal, küldjék meg a szövetség részére postai valamint elektronikus
(moatsz@moatsz.hu) úton egyaránt.
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A dokumentumok megérkezésének végsı határideje: 2014. április 21.
Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a közgyőlés a meghívóban feltüntetett idıponttól
számított 1 órán belül határozatképtelen lenne, a közgyőlést 2014. április 24-én 12.00 órai
kezdettel ismételten összehívom és az az eredeti napirendben szereplı kérdésekben már a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Budapest, 2014. március 24.

Tisztelettel:

Dr. Stocker Miklós
fıtitkár
Magyar Asztalitenisz Szövetség

Melléklet: Mandátumkiosztás
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