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Zápisnice z členských schôdzí

Zápisnica z členskej schôdze občianskeho združenia „ PRIATELIA DFS
ŠARIŠANČEK“ konanej dňa 16.11.2016

 

Dňa 16.novembra 2016 sa o 17,00 h v priestoroch Kultúrneho strediska Družba na Sídlisku III v Prešove uskutočnila členská schôdza
občianskeho združenia „Priatelia DFS Šarišanček“ s týmto programom:

Privítanie

1. Kontrola uznesení a správa o činnosti OZ Priatelia DFS Šarišanček za uplynulý rok.
2. Správa o činnosti OZ Priatelia DFS Šarišanček.
3. Správa o hospodárení OZ Priatelia DFS Šarišanček.
4. Voľba členov výkonného výboru a kontrolnej komisie pre obdobie od 17.11.2016 do najbližšej členskej schôdze v r. 2017.
5. Schválenie členského príspevku na rok 2017.
6. Diskusia.

Záver

Prítomní: viď prezenčná listina, Príloha č.1

K bodu č. 1/  
Slova sa ujala podpredsedníčka OZ - p. Rusiňáková. 
Na úvod pozdravila prítomných a privítala ich na členskej schôdzi. Pokračovala kontrolou uznesení z výročnej členskej schôdze
konanej 07.10.2015, v ktorých členská schôdza ukladala členom Výkonného výboru

Členom Výkonného výboru zaevidovať subjekt do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2015
Podávať žiadosti a projekty na podporu činnosti OZ a tým aj činnosti DFS Šarišanček

Bolo konštatované, druhé uznesenie bolo splnené /viď. Správa o činnosti za obdobie od 07.10.2016 do 16.11.2016/.

K bodu č. 2/
V rámci druhého bodu programu člen Kontrolnej komisie p .Miženková predniesla Správu o činnosti OZ za uplynulé obdobie, ktorá
je k zápisnici pripojená ako Príloha č.2.

K bodu č. 3/ 
Správu o hospodárení predniesla predsedníčka OZ p. Mrázová. Prítomní boli informovaní o tom, že k 16.11.2016 OZ disponuje
čiastkou 6513,81 Eur. Správa o hospodárení je evidovaná ako Príloha č. 3.

K bodu č. 4/
Do Výkonného výboru a Kontrolnej komisie boli za funkčné obdobie od 17.11.2016 do najbližšej členskej schôdze v r. 2017
schválení títo členovia: 

Výkonný výbor:

1. Balenčinová Katarína
2. Klein Jaroslav
3. Policianová Martina
4. Košalko Anton
5. Jeníková Magdaléna
6. Miženková Júlia
7. Uhrináková Júlia

Kontrolná komisia:

1. Liptáková Zuzana
2. Petrenčáková Júlia
3. Trojanovičová Iveta
4. Rusinková Mária
5. Piskurová Mártina

K bodu č. 5/
Prítomní sa na návrh výkonného výboru rozhodli ponechať výšku členského príspevku vo výške, ktorá bola v roku 2016 a na rok
2017 schválili sumu 30 €/rok/člena pre všetkých členov OZ, s možnosťou zaplatiť túto čiastku jednorázovo alebo v niekoľkých
splátkach. 

K bodu č. 7/
Mgr. Art. Alena Paulusová poďakovala prítomným za spoluprácu, predovšetkým pri príprave a realizácii premiérového predstavenia
k 30.výročiu vzniku súboru Šarišanček, ktoré sa konalo 11.11.2016 v Kine Scala v Prešove. Poďakovanie adresovala aj
odchádzajúcim členom VV a KK za ich doterajší prínos k činnosti občianskeho združenia, a teda aj súboru Šarišanček.
Pani Rusiňáková poďakovala prítomným za účasť a zaželala rodičom, priateľom a známym všetkých detí v DFS Šarišanček veľa
kultúrnych zážitkov v podaní detí DFS Šarišanček.

Uznesenia:
1/ Členská schôdza berie na vedomie:

Správu o činnosti OZ Priatelia DFS Šarišanček
Správu o hospodárení OZ Priatelia DFS Šarišanček

2/ Členská schôdza schvaľuje:

Členov Výkonného výboru a kontrolnej komisie OZ PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK Priatelia DFS Šarišanček pre funkčné obdobie od
17.11.2016 do najbližšej členskej schôdze v  r. 2017.

O SÚBORE NOVINKY MULTIMÉDIÁ NA STIAHNUTIE OBČIANSKE ZDRUŽENIE
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Výšku členského príspevku 30 €/rok/člena.

3/ Členská schôdza ukladá:

Členom Výkonného výboru zaevidovať subjekt do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
Podávať žiadosti a projekty na podporu činnosti OZ a tým aj činnosti DFS Šarišanček

 
Zapísala: Albína Rusiňáková
Schválila: Gabriela Mrázová / predseda OZ
 V Prešove dňa  16.11.2016

- Príloha č.2 – Správa o činnosti za obdobie od 7.10.2015 do 16.11.2016

- Príloha č.3 – Správa o hospodárení za obdobie od 7.10.2015 do 16.11.2016
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