STRELIČARSKI KLUB
DUBRAVA


M.B. 03258661
OIB: 90882660766
ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA 23600001101471391

ZAPISNIK

37. GODIŠNJE SKUPŠTINE STRELIČARSKOG KLUBA DUBRAVA
održane u četvrtak 17. ožujka 2016.g. u prostorijama ugostiteljskog
objekta << CRNI BISER >> u 18.30.sati
Dnevni red :
1. Otvaranje sjednice skupštine
2. Izbor radnih tijela skupštine
 zapisničara
 ovjerovitelja zapisnika
 verifikacijske komisije
3. Izvješće verifikacijske komisije
4. Izvješća :
 o radu SK DUBRAVI za 2015.godinu
 o financijskom poslovanju za 2015. godinu
 nadzornog odbora
5. Rasprava i usvajanje izvješća
6. Prijedlog programa rada i financijskog poslovanja za 2016. godinu
7. Pitanja i prijedlozi
1. Predsjednik SK DUBRAVE Ištvan Lučić otvorio je skupštinu i pozdravio sve
članove
2. Radna tijela skupštine
 zapisničar ( Tomislav Kaić),
 ovjerovitelji zapisnika( Stijepan Valentić i
Željko Popović)
 verifikacijska komisija (Željko Acman i Mario
Kaić) izabrana su jednoglasno
3. Član verifikacijske komisije izvijestio je da su skupštini nazočna 13 od 16
člana sa pravom glasa te da su sve odluke pravovaljane.
Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi streličarskog kluba: g.Zlatko
Glavanović, g.Tomislav Kaić, g. Mario Kaić, g. Željko Popović,g. Ištvan Lučić,
g. Zlatko Kovač, g. Marko Kovač ,g. Željko Acman, g. Stjepan Valentić, g.
Branko Đumija, g. Branimir Mihaljević, gca Jadranka Gešpaher, i gca Roberta
Čordaš
4. Izvješća o radu pročitao je predsjednik kluba
5. Sva izvješća prihvaćena su jednoglasno

.
6. Prijedloge programa rada i financijskog poslovanja pročitao je predsjednik
kluba, te je prihvaćen jednoglasno
 Isplata kotizacija za 2015.godine ,te uplata upisnina preko žiro računa
 Članarina za 2016 g. iznosi 300,00 kn i 100,00 kn upisnine za nove ćlanove
 Članarina od 01.10. iznosi 150,00 kn i 100,00 kn upisnine za nove članove
 Prijave za turnir prijavljuje Stjepan Valentić
 7 za ,2 protiv da se preko 150 km plaća autoput za odlaske na turnire,u visini
kao i troškovi goriva prema broju članova u vozilu.
.
Sjednica je završila u 22.00 sati
U Zagrebu 31.ožujka 2016.godine

Zapisnik sastavio :
Tajnik
_________________
________________

Ovjerovitelji zapisnika :
Stijepan Valentić

Željko Popović
_______________

