Organizační informace k XIII. valné hromadě konané dne 23. června 2018
od 19:00 hod. v restauraci na náměstí u p. Babky
Letošní valná hromada bude na základě rozhodnutí rady spolku realizována
v restauraci na náměstí u pana Babky. V předmětné restauraci budou vytvořeny
důstojné podmínky pro realizaci XIII. Valné hromady.
Ti z vás, kteří se nemohou zúčastnit valné hromady, využijte prosím přiložené
plné moci a vyplňte ji ve prospěch jiného člena WIFI spolku nebo člena WIFI
rady.
Na valnou hromadu je z rozpočtu sdružení zajištěno občerstvení (nealko, pivo,
večeře, káva, čaj, víno, drobnosti k zakousnutí) nejen pro vás, ale i pro vaše
polovičky!!!.
Účast na VH z důvodu zjištění předběžného počtu účastníků a zajištění zázemí
potvrďte prosím krátkým sdělením na email : tulej@seznam.cz
V průběhu valné hromady opět proběhne mezi účastníky losování o zajímavé
hodnotné ceny, které si dva vylosovaní odnesou domů.
Předběžný program valné hromady:
1. přivítání
2. seznámení s programem VH
3. volba zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
4. seznámení s počtem uživatelů /celkem; k založení sdružení: za rok přibylo - Nerad
5. zpráva o činnosti – Tulej
6. zpráva kontrolní komise – Kratochvílová
7. GDPR – Doubek + Tulej
8. vyhodnocení chodu a funkčnosti wifi sítě, konektivita, výstavba vysílače – Tulej
9. zpráva o majetku WIFI spolku – Maršíček
10. tarify Vodafone + O2 – informace – Doubek, Tulej
11. zpráva hospodáře o placení členských příspěvků a platbách organizací za rok 2017
12. zprávu o hospodaření spolku za uplynulý kalendářní rok – Doubek
13. diskuse
14. losování hodnotné ceny
15. závěr
Za Wifi radu – Pavel Tulej

SPOLEK WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
srdečně zve všechny své členy na:

XIII. VALNOU HROMADU
která se koná v soboru 23. června 2018 od 19.00 hod. v restauraci na náměstí u p. Babky.
Na valnou hromadu je z rozpočtu sdružení zajištěno občerstvení (nealko, pivo, večeře,
káva, čaj, víno, drobnosti k zakousnutí) nejen pro vás, ale i pro vaše polovičky!!!
V průběhu valné hromady opět proběhne mezi účastníky losování o zajímavé
hodnotné ceny, které si dva vylosovaní odnesou domů.

Účast na VH z důvodu zjištění předběžného počtu účastníků a zajištění zázemí potvrďte prosím krátkým sdělením na email: tulej@seznam.cz
Ti z vás, kteří se nemohou zúčastnit valné hromady, využijte přiložené plné moci a vyplňte ji ve prospěch jiného člena WIFI spolku nebo člena WIFI rady.

-------------------------------------------------------------Plná moc
Tímto já ............................................................................ nar. .........................................uděluji
plnou moc panu ( í )

................................................................ nar. .........................................

k tomu, aby mne zastupoval ( a )na 13. valné hromadě spolku Wifi Louňovice pod Blaníkem,
která se koná dne 23. června 2018.
Podpis osoby, která uděluje plnou moc ...................................................................
Podpis osoby pověřené plnou mocí .........................................................................

V Louňovicích pod Blaníkem. dne .................................. 2018

