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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2017
Benvolgut/da President/ta,
Et convoco a l’ Assemblea General Ordinària que celebrarem en 4 sessions
territorials consecutives en data, lloc i hora, i sota el següent Ordre del Dia:
LLEIDA: dimarts 23 de maig
GIRONA: dimarts 30 de maig
TARRAGONA: dijous 15 de juny
BARCELONA: dimarts 20 de juny
Des de cada territori rebreu l'horari de la convocatòria.

ORDRE DEL DIA:
Benvinguda a càrrec de la Presidenta i el/la Coordinador/a Territorial.
1.- Interventors d’acta
2.- Ordre del Dia de l’Assemblea d’ enguany. Votació
3.- Lectura acords de l’Acta de l’assemblea anterior. Votació
4.- Ratificació dels nous membres electes del Consell Directiu. Votació
5.- Beques, baixes i altes d'entitats federades a maig 2017. Ratificació
altes
6.- Memòria d’activitat 2016. Votació
7.- Balanç econòmic 2016. Votació
8.- Pla d’actuació 2017. Votació
9.- Pressupost 2017. Votació
10.- Sol·licitud aprovació pòlissa de crèdit 2017. Votació
11.- Quota entitat membre 2018. Votació
12.- Torn obert de paraula
Us adjuntem els breus CV del Consell Directiu amb les tres noves persones
representants electes.
*CV membres Consell Directiu 2017
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Ben cordialment,

Francina Alsina, Presidenta FCVS

BAIXA'T LA DOCUMENTACIÓ:

1.- Condicions de participació i de delegació de vot
2.- Memòria d'activitat 2016 / Balanç econòmic 2016
3.- Pla d'actuació 2017 / Pressupost 2017
4.- Carta presentació Informe Auditor 2016
5.- Acta AGO 2016
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"En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i de la Llei
Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, li comuniquem que l'adreça de correu electrònic que ens ha
facilitat voluntàriament, figura en els nostres fitxers titularitat de FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL amb la
finalitat de proporcionar per via electrònica el nostre butlletí electrònic o Newsletter. Així mateix, del seu dret d'oposar-se,
accedir, cancel·lar o modificar les seves dades. Si no desitja seguir rebent els nostres correus electrònics, pot enviar un correu a
aquesta, especificant en l'assumpte BAIXA i afegint en el cos del missatge l'adreça d'e-mail a la qual rep els nostres comunicats.
La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, sent per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest
missatge i no és el destinatari indicat, li preguem ens ho notifiqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva
eliminació".
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