Sportovně střelecký klub č. 0092 Přelouč
Pozvánka na výroční členskou schůzi
24. ledna 2009
Restaurace Na růžku Přelouč
(křižovatka ulic Pražská a Havlíčková, směr na Čáslav)
od 14 00 hod

Datum konání:
Místo konání:
Začátek:

Výbor SSK 0092 si Vás tímto dovoluje pozvat na výroční členskou schůzi členů SSK,
s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení a schválení programu členské schůze
Navržení a schválení návrhové komise na usnesení
Přednesení zprávy o činnosti SSK 0092 za rok 2008
Zpráva o hospodaření SSK 0092
Zprávy inventurní komise - zbraně SSK 0092
Zprávy inventurní komise – movitý majetek SSK 0092
Zpráva revizní komise
Návrh na vyřazení / odprodej materiálu z evidence – bude-li nějaký navržen
(návrh na odprodej pistole, kterou má zapůjčenou p. Pospíšil formou dražby)
Zpráva o brigádnické činnosti za rok 2008 a plán na rok 2009
Přestávka
Diskuse
Usnesení
Závěr
Školení – Provozní řád střelnice, bezpečné zacházení se zbraní

Žádáme všechny členy, aby si s sebou přinesli:
a) členské průkazy a průkazky ke vstupu na střelnici
b) zbrojní průkazy
c) peníze na zaplacení členského a klubového příspěvku a zálohy na brigády, zaplacení za hosty
na střelnici
členský příspěvek:
klubový příspěvek:
záloha na brigády:
cena za hosta:

300,- Kč
300,- Kč; důchodci 100,- Kč
500,- Kč (50,- Kč / 1 brigádní hodinu) – vyúčtování za rok 2008
100,- Kč / hod

Dle platných stanov ČSS, je každý člen povinen zaplatit členské příspěvky do 31. ledna
běžného roku. V případě nemožnosti zúčastnit se členské schůze, je možno
s pokladníkem p. Mertou domluvit jiný termín zaplacení na tel. 607 784 814.

!!!

Účast všech členů SSK je NUTNÁ

!!!

Bez školení z Provozního řádu střelnice a z Bezpečného zacházení se zbraní,
nelze střelnici používat.
V Přelouči dne: 3. 1. 2009
Jménem výboru SSK 0092
Václav HUTLA
předseda SSK

Sportovně střelecký klub Přelouč: http://ssk0092.vprelouci.cz

