Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Tájékoztató levél
tagoknak jelöléshez
Az Autisták Országos Szövetségének havonta megjelenő hírlevele
2016. április 14.

Felhívás Elnökségi tagok jelölésére!
Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) 2016. április 14én jelölést indít az Elnökségben
megüresedett két tisztség pótlására (1 alelnök, 1 elnökségi tag).
Az Elnökség
A hatályos Alapszabály értelmében:
Az Elnökség tagjait a Közgyűlés 4 évre választja.
A Szövetség Elnöksége a Szövetség képviseleti és ügyintéző szerve, valamint jogosult
meghozni mindazokat a döntéseket, amelyeket jelen Alapszabály nem utal a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.
Az Elnökség kizárólag a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
(Az AOSZ alapszabályának 4.2. pontja rendelkezik a Szövetség Elnökségéről)

A jelölés
A jelölés időszaka: 2016. április 14  2016. április 27. éjfélig.
Ezen időszakban a Szövetség rendes tagjainak jelölését postán és emailen az alábbi
elérhetőségekre várjuk:
• 1053 Budapest, Fejér György utca 10. címre, vagy
• az ujjeloles@esoember.hu email címre.
Az érvényes jelölés tartalmazza:
 a jelölő nevét és címét,
 az általa jelölni kívánt személy nevét és titulusát (alelnök, vagy elnökségi tag).
A tisztségviselői jelöltséghez szükséges, hogy legalább két Szövetségi tag a meghatározott

tisztségre jelölje az adott személyt, és hogy az a jelöltséget elfogadja. Az Elnökségi tagságra
csak a Szövetség rendes tagjai választhatók.

A Jelölőbizottság
A Jelölőbizottság tagjainak az Elnökség határozatával Papp Zoltánt, NeubergerVass Ritát
és Novák Andrásnét választotta.
A beérkezett jelöléseket a Jelölőbizottság értékeli, összesíti, majd érvényességi és
összeférhetetlenségi szempontokat vizsgálva elkészíti a jelöltek listáját. Az AOSZ – egyenlő
feltételek biztosítása mellett  a jelöltek bemutatkozására a hírlevélben és az AOSZ honlapján
lehetőséget biztosít.

Közgyűlés, választás
A választó közgyűlés várható időpontja 2016. május 14.
(a végleges időpontot és helyszínt a később kiküldésre kerülő közgyűlési meghívó fogja
tartalmazni)
A választás lebonyolítására az AOSZ hatályos Alapszabálya, SZMSZe, a Civil tv. és a Polgári
Törvénykönyv alapján kerül sor. Az Alapszabály és az SZMSZ elérhető az AOSZ honlapján
(http://aosz.hu/rolunk/alapdokumentumok/)
Tudnivalók a jelöltállításról ITT olvasható és letölthető
Felmerülő kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal a +36 1 354 1073as telefonszámon,
vagy az info@esoember.hu email címen.

Budapest, 2016. április 14.

Kővári Edit
elnök

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu Kérjük erre a hírlevélre ne válaszoljon! A
hírlevekkel kapcsolatban a komm@esoember.hu e‐mail címen várjuk az észrevételeit.

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.

