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Meghívó Közgyűlésre
Minden tagot szeretettel várunk az Autisták Országos Szövetségének
2015. május 16-án 10.00 órakor tartandó közgyűlésére.
(A regisztráció 8.30-kor kezdődik.)
Helyszíne: Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház (1138 Budapest, Dagály u. 15/A.)
A közgyűlés napirendje:
1. Határozatképesség megállapítása
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
3. Szavazatszámláló Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság elnökének a megválasztása
4. Az Elnökség beszámolója és annak elfogadása a 2014. évi munkáról
4.1. Elnöki beszámoló elfogadása (beszámoló a 2014. évi munkaterv megvalósulásáról)
5. 2014. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
5.1. Elnöki beszámoló (pénzügyi beszámoló a 2014. évről, az AOSZ 2014. évi költségvetési tervéhez
képest történt eltérések indoklása)
5.2. Felügyelő Bizottsági beszámoló
6. A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatkozása
7. Az új elnökségi tag megválasztása
8. BA Center Kft. pénzügyi helyzetének rendezése, a végelszámolás befejezése
Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt
közgyűlést aznap 2015. május 16-án 11 órakor tartjuk meg változatlan helyszínnel és változatlan napirendi
pontok mellett. Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi
pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes!
2015. május 16-án 10 órától a közgyűlés kezdetéig összefoglalót hallhatnak tagjaink a TIOP-3.2.4-13/1
kódszámú „Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése” témában
benyújtott pályázatokról. A Miskolci Autista Alapítvány, Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzata
Janka-Tanya Nonprofit Kft., szervezetek által benyújtott pályázatai bemutatásra kerülnek.
A meghívó, tájékoztatók és a meghatalmazások egyúttal honlapunkról, a http://aosz.hu/az-aoszkozgyulesei/kozgyules-2015-05-16/ oldalról is letölthetőek.
Mellékletek:
- Közgyűlési választási tájékoztató
- Meghatalmazások (egyéni, szervezeti)
- Az elnök beszámolója az AOSZ Iroda 2014. évi szakmai munkájáról (4. napirendi pont)
- Összefoglaló - Az elnök beszámolója az AOSZ Iroda 2014. évi szakmai munkájáról (4. napirendi pont)
- Az AOSZ beszámolója a 2014. évi munkaterv megvalósulásáról (4. napirendi pont)
- Egyszerűsített pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet 2014 évről (5. napirendi pont)
- Az AOSZ 2014. évi pénzügyi beszámolója terv / tény adatokkal (5. napirendi pont)
- Jelölt bemutatkozása (6. napirendi pont)
A Szövetség elnöksége kéri a szövetség tagjainak, valamint a tagszervezetek képviselőinek megjelenését!
A szövetség elnöksége

