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Meghívó rendkívüli Közgyűlésre
Minden tagot szeretettel várunk az Autisták Országos Szövetségének
2016. szeptember 10-én 10.00 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésére.
(A regisztráció 9.00-kor kezdődik.)
Helyszíne: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3. C/107 terem)

A közgyűlés napirendje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Határozatképesség megállapítása
Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a megválasztása
Döntés a Fővárosi Törvényszék észrevételei alapján módosított AOSZ Alapszabály elfogadásáról
Az Elnök felhatalmazása a módosított alapszabály aláírására
Döntés egyéni tagság megszűnéséről nem rendelkező magánszemély tagok tagsági viszonyának
megszűntetéséről, valamint a 2016 évre befizetett tagdíj visszafizetésével kapcsolatban nem
rendelkező tagok tagdíjának kérdéséről

Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt
közgyűlést aznap 2016. szeptember 10-én 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!
2016. szeptember 10-én 10 órától a közgyűlés kezdetéig tájékoztatót tartunk az civil szervezetek (egyesület,
alapítvány, civil társaság) létrehozásáról, az AOSZ ehhez nyújtott támogatásáról. Akik valamely említett civil
szervezet létrehozását tervezik, azok ezen a napon kaphatnak általános tájékoztatást, valamint személyes
segítségnyújtást a létrehozáshoz.
A közgyűlést követően tagszervezeti találkozót tartunk a hamarosan megnyíló AOSZ Info-Pont irodák
működési modelljének bemutatása, a létrehozásához hamarosan megnyíló pályázat áttekintése, az egyéni tagság
tagszervezetekben való megjelenésével kapcsolatos közös feladatok, közösen használt dokumentumok (pl.
hogyan lehet majd AOSZ kártyát igényelni), felületek áttekintése érdekében. A tagszervezeti találkozóról külön
meghívóban értesítjük a tagszervezeteket.
A meghívó, tájékoztatók és a meghatalmazás egyúttal
kozgyulesei/kozgyules-2016-09-10/ oldalról is letölthetőek.

honlapunkról,

a

http://aosz.hu/az-aosz-

Mellékletek:
- Közgyűlési tájékoztató
- Meghatalmazás (szervezeti)
- Az AOSZ módosított alapszabálya (4. napirendi pont)
A Szövetség elnöksége kéri a tagszervezetek képviselőinek megjelenését!
A szövetség elnöksége

