MEGHÍVÓ
A LEONBERGI EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
2015 ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE
melynek

időpontja :
helye :

2015.02.21. szombat, 16.00 óra
Gastland M0 Hotel & Étterem & Konferenciaközpont
M0-ás autóút 19-es km. GPS koordináták: N 47,38056 E 19,05450

Amennyiben az első időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy a
megismételt Közgyűlés ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 16,30
perckor megismételten kerül megtartásra.
A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül
határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett
napirendi pontokban döntést hozzon.
A közgyűléshez kapcsolódó, beérkező írásbeli előterjesztések határideje 2015.02.10. A
közgyűléshez kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket a leoe.tenyesztes@gmail.com
email címen fogadjuk. Ezek beérkezésüket követően az egyesület honlapján
elérhetőek. www.leoklub.webnode.hu
A szavazáson kizárólag érvényes tagsággal rendelkezők szavazhatnak, a tagsági díj
befizetésére a Leonbergi Ebtenyésztők Országos Egyesülete, Szentgál és Vidéke
Takarékszövetkezet 73600149-11122960 bankszámlaszámon van lehetőség.
Taggá váláshoz elengedhetetlen a belépési nyilatkozat aláírása, és visszaküldése, a
tagdíj megfizetése, és az alapszabály szerinti feltételek teljesülése.
A közgyűlésen személyesen, vagy két tanú által tanúzott meghatalmazással lehet
szavazni. A Meghatalmazást eredeti formában be kell csatolni.

Napirendi pontok:
1.) Beszámolók
-

Elnöki beszámoló, tájékoztatás

-

A LEOE helyzete, 2014 év eseményei, 2015 évi tervek.

-

Egyesületünket érintő jogszabályi változások ismertetése, ehhez kapcsolódóan a
szükséges változások , szabályzatainkban módosítandó elemek ismertetése.

-

Tenyésztési bizottság beszámolója és annak elfogadása
2014 év almai számokban, alomellenőrzések, tenyészhely-ellenőrzések, tapasztalatok,
javító célzatú intézkedések.
A törzskönyvezési eljárás menetének ismertetése.

-

Egyesület pénzügyi beszámolójának elfogadás
Árlista változásainak megbeszélése.

-

A Leonbergi Állatbarát Alapítvány beszámolója

2.) A szabályzatokban történő módosítások és azok elfogadása
-

Alapszabály módosítás: A PTK szerinti kötelező módosítások, módosítások az előző évi
tapasztalatok alapján, illetve a jelenlegi jogszabályokhoz igazodva. A módosítások
elfogadása.

-

Székhely módosítás

-

Egyéb szabályzatokban szükséges módosítások, szükség esetén. Árlistát érintő változtatások.

3.) Egyebek
-

Weblapunk bemutatása, Klubkiállítás, Tenyészvizsgák szervezési előkészületei

A LEOE Elnökségének nevében:
2015. január 28.
Vida József sk.

Elnök

