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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2019
Benvolguts/des Presidents/es,
Us convoco a l’Assemblea General Ordinària de la FCVS que
celebrarem en 4 sessions territorials consecutives en la data, el lloc i
l'hora corresponents:
a. Girona. Dimarts 14 de maig. Horari: 18h a 19h (horari
assemblea local anterior: 17h a 18h)
b. Lleida. Dijous 23 de maig. Horari: 16h a 18h
c. Tarragona. Divendres 31 de maig. Horari: 10h a 12h
d. Barcelona. Divendres 14 de juny. Horari: 10.30h a 11.45h
(horari assemblea local anterior: 9.30h a 10.30h)
Des de cada territori us farem arribar oportunament l'horari i la
convocatòria més concrets.

ORDRE DEL DIA:
Les 4 sessions territorials es regiran pel següent Ordre del Dia:
Benvinguda a càrrec del President i Coordinador/a Territorial
1.- Interventors d’acta
2.- Ordre del Dia de l’Assemblea d’enguany. Aprovació
3.- Lectura acords de l’acta de l’Assemblea anterior. Votació
4.- Beques, baixes i altes d'entitats federades a abril 2019.
Ratificació d'altes
5.- Memòria d’activitats 2018 i tancament econòmic 2018.
Votacions
6.- Pla d'actuació 2019 i pressupost 2019. Votacions
7.- Sol·licitud aprovació pòlissa de crèdit 2019. Votació
8.- Proposta de quota anual per entitat membre 2020. Votació
9.- Ratificació de la persona coordinadora territorial de Girona
Torn obert de paraula i comiat
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Ben cordialment,

Jordi Balot, President

DOCUMENTACIÓ:
Ja podeu descarregar-vos la següent documentació:
1.- Model de delegació de vot
2.- Acta Assemblea General Ordinària 2018
3.- C arta informe auditoria 2018
4.- Memòria d'activitats 2018 amb tancament econòmic 2018 i
pla d'actuacions 2019 amb pressupost 2019
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