Jihočeský šachový svaz, Skuherského č. 14, 370 01 České Budějovice
Delegáti řádné konference JčŠS
V Č. Budějovicích 7. ledna 2020

Pozvánka
Výkonný výbor Jihočeského šachového svazu svolává řádnou konferenci Jihočeského
šachového svazu, která se uskuteční dne 8. února 2020 od 10,00 hodin v prostoru menzy VŠTE
v Českých Budějovicích, ul. Okružní.
Delegátem konference se může stát člen šachového oddílu, registrovaný v JčŠS a starší 18-ti let. Na
konferenci mohou být zastoupeny jen oddíly registrované u ŠSČR s působností v JčŠS ke dni
konference

Program
1. Zahájení konference JčŠS a volby řídícího konference
2. Volba pracovních komisí
3. Zpráva mandátové komise
4. Zpráva o vyúčtování dotací od KÚ Č. Budějovice
5. Komentář ke „Zprávě o hospodaření za rok 2019“
6. Zpráva revizní komise
7. Návrh rozpočtu JčŠS na rok 2020 a čl. příspěvků
8. Diskuse k předloženým materiálům 4 - 7
9. Zpráva mandátové komise
10. Zpráva návrhové komise
Hlasování o předložených materiálech
11. Zakončení konference
Písemné podklady:
1. Zpráva o vyúčtování dotací od KÚ Č. Budějovice
2. Zpráva o hospodaření JčŠS + podklady
3. Návrh rozpočtu JčŠS na rok 2020 a čl. příspěvků

předseda VV JčŠS
řídící konference
předseda MK
pověřený člen VV JčŠS
hospodář VV JčŠS
předseda RK JčŠS
předseda + hospodář VV JčŠS
předseda MK
předseda NK
předseda VV JčŠS

- web
- web
- web

Písemné podklady budou zveřejněny na webu JčŠS k volnému stažení min. 14 dní předem.
Oddíly - členové mají právo navrhnout předem do 24. ledna 2020 další body programu jednání nebo
předložit protinávrhy. Záležitost, která nebude zařazena do programu jednání konference při jejím
ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem 75 % hlasů delegátů oprávněných o ní
hlasovat.
Počet delegátů se stanovuje dle klíče schváleného „Jednacím řádem z r. 2008“ a stanovuje se na
základě aktivní členské základny k 5. lednu 2020.

