Adunarea Generală din 4. octombrie, 2014
Scris de Astroclubul Borealis
Luni, 08 Septembrie 2014 07:11 - Ultima actualizare Vineri, 12 Septembrie 2014 15:53

Asociația Astronomică Astroclubul Borealis vă invită să participați la Adunarea Generala
de 4 ani al Asociației care va fi ținută Sâmbătă, în data de 4. octombrie 2014, cu ocazia Zilei
Internaționale al Astronomiei. Tot în acea lună Astroclubul Borealis va împlini 4 ani de la înființarea
sa oficială și cu această ocazie vom sărbători aniversarea într-un cadru semi formal, în Cofetăria
Carpați din Piața Unirii din Cluj-Napoca, între orele 14:00-16:00. Această adunare va fi mai
specială și datorită faptului că vor fi aleși din nou membrii Consiliului Director, secretarul,
vicepreședintele și președintele. Orice membru fondator și aderent poate vota, poate fi votat în
aceste funcții și poate participa la dezbateri.

Hai și tu, exprimă-ți părerea, fii voluntar - Astroclubul Borealis are nevoie de ajutorul tău!

Pentru ca adunarea să fie validă este necesară să participe o jumătate plus unul dintre membrii.
Din acest motiv rugăm toți membri să vină la întâlnire. Dacă nu se va împlini acest cvorum
Adunarea Generală va fi reconvocată peste 15 zile, mai exact în data de 19. octombrie 2014, la
aceeași oră în același loc și cu programul nemodificat. La întrunire poate să participe și cine nu
este membru al Astroclubului ca și observator și fără drept de vot.
Program:
14:00 Deschidere
14:05 Prezentarea participanților, semnarea procesului verbal de participare
14:15 Înscrieri, plata cotizațiilor, situația membrilor
14:30 Prezentarea activităților din ultimii patru ani:
Evenimente publice și private
Ieșiri la observații, locuri bune de observații
Prezentarea activității pe sit (articole, galerie, statistici vizitatori)
Discuție despre rețelele sociale electronice ai Astroclubului
Situația financiară
15:15 Discuție despre programele viitoare ale Astroclubului
15:30 Dezbaterea deciziilor anterioare a Consiliului Director.
15:40 Alegerea noului Consiliu Director
15:50 Închidere
Programul este provizoriu și se poate schimba.
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Vă așteptăm cu drag!

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

