Sportovně střelecký klub Přelouč
Pozvánka na výroční členskou schůzi
Datum konání:

26. ledna 2013

Místo konání:

Restaurace Na růžku Přelouč
(křižovatka ulic Pražská a Havlíčková, směr na Čáslav)
00

od 14

Začátek:

hod

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 návrhových komisí
Přednesení zprávy o činnosti SSK 0092 za rok 2012
Zpráva o hospodaření SSK 0092 za rok 2012
Zprávy inventurní komise - zbraně SSK 0092 za rok 2012
Zprávy inventurní komise – movitý majetek SSK 0092 za rok 2012
Zpráva o brigádnické činnosti za rok 2012 a plán na rok 2013
Zpráva o sportovní činnosti za rok 2012 a plán na rok 2013
Zpráva revizní komise za rok 2012
Diskuse
Přestávka s občerstvením
Usnesení
Školení – Provozní řád střelnice, bezpečné zacházení se zbraní
Závěr

Žádáme všechny členy, aby si s sebou přinesli:
a)
b)
c)
d)

členské průkazy
zbrojní průkazy
průkazky správce střelnice (všechny, které vlastní) – platí pro správce střelnice
peníze na zaplacení členského a klubového příspěvku a zálohy na brigády, zaplacení za hosty
na střelnici
členský příspěvek:
klubový příspěvek:
záloha na brigády:
poplatek za hosta:

500,- Kč
300,- Kč; důchodci 100,- Kč
800,- Kč – vyúčtování za rok 2012
100,- Kč / návštěvu

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 si
s pokladníkem p. Gajdůškem domluvit jiný termín zaplacení na tel. +420 604 125 214.

Účast všech členů SSK je NUTNÁ!
Bez proškolení z Provozního řádu střelnice a z Bezpečného zacházení se zbraní,
je vstup na střelnici nepřípustný a nelze střelnici používat.
V Přelouči dne: 10. 12. 2012
Jménem výboru SSK 0092 Přelouč

Václav Hutla
předseda SSK

Další informace lze získat
na internetové adrese:

http://ssk0092.vprelouci.cz

