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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Αγαπητά μέλη,
Σας καλούμε στην Γενική Συνέλευση των μελών του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων που
ορίσθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του καταστατικού, να γίνει την Κυριακή 21
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών
που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, όπως ορίζεται στο καταστατικό,
η Γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 στον ίδιο
χώρο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα και θεωρείται σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό
παρόντων Μελών ,οπότε η παρουσία σας είναι απαραίτητη.
Θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έκθεση των πεπραγμένων για το έτος 2017.
2. Ταμειακός απολογισμός, έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής του 2017
και Προϋπολογισμός του 2018.
3. Έγκριση των ανωτέρω και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
4. Ενημέρωση για ηλεκτρονική/ επιστολική ψήφο.
5. Ενημέρωση για την συμμετοχή στο Παγκόσμιο συνέδριο Υ/Β στην Αγία Πετρούπολη
Ρωσία.
6. Ενημέρωση για Μνημείο Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ στην Κάρυστο.
7. Στόχοι για το 2018: Ημερίδα , Συνεστίαση ,Παγκόσμιο συνέδριο στην Πολώνια & υποβολή
πρότασης διεκδίκησης Παγκοσμίου συνεδρίου του 2021.
8. Προτάσεις για τροποποίηση άρθρων του καταστατικού.
9. Πρόταση διαγραφής των μη ταμειακός εν τάξει μελών μας.
10. Αρχαιρεσίες εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 15:00 της ίδιας ημέρας.
Όσοι εκ των μελών επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. ή για μέλος της
εξελεγκτικής επιτροπής να συμπληρώσουν την ανάλογη ένδειξη στην αίτηση που υπάρχει στην
ιστοσελίδα μας www.hellenicsubmarinersassociation.gr και να την αποστείλουν στο email του
συνδέσμου helsubassociation@yahoo.gr ή στο γραφείο του συνδέσμου μέχρι την Τετάρτη 27
Δεκεμβρίου 2017.
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις.
Για το Δ.Σ.

