
Jihočeský šachový svaz, Skuherského ó. 14,37O 01 České Budějovice

Delegáti mimořádné konference JčŠS
V Č. auaelovicích 14. ledna 2022

Pozvánka
Výkonný výbor Jihočeského šachového svazu svolává řádnou konferenci JihoČeského

šachového svazu, která se uskuteční dne 17 , února 2022 od 18:00 hodin formou videokonference,

Bude použita již osvědčená platforma ZOOM,

Delegátem konference se může stát člen šachového oddílu, registrovaný v JČŠS a starŠÍ 18-ti let. Na

konferenci mohou býi zastoupeny jen oddíly registrovane u ŠSÓR s pŮsobností v JČŠS ke dni

konference

Program
předseda W JčŠS
řídící konference
předseda MK
hospodář w Jčss
přeáseda RK JčŠS
předsedové \A/, KM, STK
přeOseda + hospodářW JčŠS

předseda MK

předseda NK
předseda W JčSS

- web
- web
- web
- web

písemné podklady budou zveřejněny na webu JčŠS k volnému staŽení min. 14 dní Předem.

oddíly - členové mají právo navrhnout předem do 3. února2022 dalŠÍ body Programu jednání nebo

preotózit protinávrh ý, Žal"zitost, která nebude zařazena do programu jednání konference Při jejím

bhlášení,'lze rozhoánout jen za účasti a se souhlasem 75 o/o hlasů delegátŮ oPrávněných o ní

hlasovat,

počet delegátů se stanovuje dle klíče schváleného ,,Jednacím řádem z r,2008" a stanovuje se na

základě akřvní členské základny k 5. lednu 2022. ' ir

Ve Veselí nad Lužnici 14.1.2022.

ZaYY -lŠs: RNor. Ladislav Sýkora, předseda

1. Zahě4ení konference JčŠS a volby řídícího konference
2. Volba pracovních komisí
3. Zpráva mandátové komise
4, Komentář ke ,,Zprávě o hospodařeni za rok2021"
5, Zpráva revizní komise
6, Zpráva o činnostiW, KM, STK
7, Ňávrn rozpočtu JčŠS na rok 2022 a ěl, příspěvků
8, Diskuse k předloženým materiálům 4 ,7
9. Zpráva mandátové komise
10,Zpráva návrhové komise

Hlasování o předložených materiálech
1 1 .Zakonóen í konference

Písemné podklady:
1. Pozvánka
2, Jednací řád konference
3. Zprávao hospodaření JčŠS + podklady
4, Návrh rozpočtu JčŠS na rok 2021 a čl. příspěvků
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