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LA FCVS INFORMA - OCTUBRE.2020

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2020
Benvolguts/des,
Us convoco a l’Assemblea General Ordinària de la FCVS, la qual
enguany, per raó de la pandèmia de la COVID-19, hem hagut d'endarrerir i
que celebrarem de manera telemàtica en una sola sessió. Ben aviat en
rebreu l'enllaç per a connectar-vos-hi.
Llegiu-vos el document de delegació de vot i feu-nos-en consulta si us cal.
Serà el proper divendres dia 16 d'octubre de les 10 h a les 12 h.

ORDRE DEL DIA
Benvinguda a càrrec del President
1. Interventors d’acta
2. Ordre del dia de l’Assemblea d’enguany. Aprovació
3. Lectura acords de l’acta de l’Assemblea anterior. Aprovació
4. Ratificació d'altes. Informació de baixes i de beques setembre 2020
5. Memòria d’activitats 2019 i tancament econòmic 2019. Votació
6. Pla d’actuacions 2020 i pressupost 2020. Votació
7. Sol•licitud aprovació pòlissa de crèdit 2020. Votació
8. Proposta de quota anual per entitat membre 2021. Votació
9. Canvis al Consell Directiu de la FCVS. Ratificació
10. Informació sobre la modificació futura de RRI i Codi Ètic de la FCVS
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11. Torn obert de paraula i comiat

Ben cordialment,

Jordi Balot, President de la FCVS

DOCUMENTACIÓ
Ja podeu descarregar-vos la següent documentació:
1.- Acta Assemblea General Ordinària 2019
2.- Model de delegació de vot
3.- Memòria d'activitats 2019 amb tancament econòmic 2019 i pla
d'actuacions 2020 amb pressupost 2020
4.- Carta informe auditoria 2019
5.- Reglament de Règim Interior de la FCVS amb esmenes incorporades
6.- Codi Ètic de la FCVS amb esmenes incorporades
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