Toruń, dnia 13.06.2017r

Zaproszenie
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”
serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28
czerwca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Hotelu Mercure Toruń Centrum,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń
Rejestracja uczestników Walnego Zebrania rozpocznie się o godzinie 16.30.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania
ustala się na godz. 17.15 tego samego dnia.
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór protokolanta w głosowaniu jawnym.
4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego
Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania
finansowego za 2016 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku.
8. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w następujących sprawach:
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
(bilans, rachunek zysków i strat).
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
za 2016 r.
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji
Rewizyjnej za 2016 r.
9. Przyjęcie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Programowej Pawła
Rublewskiego, reprezentującego sektor mieszkańców.
10. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Programowej –
przedstawiciela sektora mieszkańców.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian dokonanych w składzie Rady Programowej.
12. Przedstawienie stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i dalszych
kierunków działalności Stowarzyszenia.
13. Zamknięcie obrad.

Z uwagi na konieczność zweryfikowania kandydatów pod kątem
przynależności do sektora, uzyskanie zgody na kandydowanie oraz sprawne
przeprowadzenie zebrania prosimy uprzejmie o zgłaszanie kandydatur na
Członka Rady Programowej drogą mailową: biuro@dlatorunia.pl do dnia 27
czerwca 2017r.
Jeśli w spotkaniu uczestniczyć będzie osoba inna niż zgłoszona do reprezentacji na
deklaracji członkowskiej to prosimy o dostarczenie na Walne Zebranie
wypełnionego upoważnienia do reprezentowania Organizacji / Instytucji na
Walnym Zebraniu (druk upoważnienia w załączeniu, podpisanego zgodnie z
reprezentacją danej instytucji). Upoważnienie stanowi podstawę do wydania
mandatu.
Przypominamy, iż mandaty do głosowania będą wydane osobie upoważnionej/
reprezentującej organizację zgodnie z prawem oraz, że jedna osoba otrzyma tylko
jeden mandat do głosowania.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

