Προς: Σωµατεία – Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. (I.T.F.)

Θεσσαλονίκη 16-3-2017
Αρ. Πρ. 147

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Α.Ο.Τ.Ε.

Το ∆.Σ. της Αθλητικής Οµοσπονδίας TAEKWON-DO Ελλάδος κατόπιν απόφασής του
κατά τη συνεδρίαση της υπ΄ αριθµό 55/8-3-2017 στη Θεσσαλονίκη και σύµφωνα µε το
καταστατικό της Οµοσπονδίας καλεί τα µέλη µε δικαίωµα ψήφου της Α.Ο.Τ.Ε. σε Τακτική
Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο στις 8 Απριλίου 2017 και ώρα
11:00 στην αίθουσα Αλέξανδρος του ξενοδοχείου CAPSIS, Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310 596 800.

ΘΕΜΑΤΑ:
1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.
2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016
3. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ.
4. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
5. ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

∆Σ

–

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 – ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆.Σ.
6.

ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

7. ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί
στον ίδιο χώρο στις 15 Απριλίου 2017 στις 11:00 µε τα ίδια θέµατα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 11

του καταστατικού της ΑΟΤΕ στη ΓΣ µετέχουν µε

αντιπροσώπους όλα τα εγγεγραµµένα στη δύναµη της ΑΟΤΕ Σωµατεία – µέλη που
δικαιούνται ψήφο, δηλαδή όσα έχουν συµπληρώσει ένα (1) ηµερολογιακό έτος από την
ηµεροµηνία της εγγραφής τους στα µητρώα της ΑΟΤΕ, είναι ταµειακά τακτοποιηµένα µέχρι
την ηµέρα της ΓΣ και έχουν στο προηγούµενο από το έτος διεξαγωγής της ΓΣ συµµετάσχει σε
αγώνες που διοργανώνει η ΑΟΤΕ µε 10 τουλάχιστον διαφορετικούς αθλητές.
Κάθε σωµατείο µέλος της Α.Ο.Τ.Ε. εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση µε έναν
αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. του
Σωµατείου και πρέπει κατά το χρόνο ορισµού τους να είναι µέλη του Σωµατείου και να έχουν
αποκτήσει το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του µε έγγραφη βεβαίωση
του σωµατείου τους.

1

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 7.α τα Σωµατεία υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην
Α.Ο.Τ.Ε. τους αντιπροσώπους τους, τακτικούς και αναπληρωµατικούς, 15 (δέκα πέντε)
ηµέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι αντιπρόσωποι δεν επιτρέπεται να
είναι αθλητές εν ενεργεία, επιφυλασσόµενων των ∆ιατάξεων του Νόµου, υπάλληλοι ή
προπονητές του Σωµατείου για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση εργασίας τους και για ένα
χρόνο µετά τη λήξη της, ή συµβαλλόµενοι µε το Σωµατείο για εκτέλεση έργου µε αµοιβή για
όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) έτος µετά την παράδοση αυτού,
έµποροι αθλητικών ειδών, όπως επίσης και όσοι εµπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 3
και 12 του Ν. 2725/99.
Σας υπενθυµίζουµε ότι όλοι οι αντιπρόσωποι σας, µπορούν να παραστούν στη Γενική
Συνέλευση επιδεικνύοντας στην είσοδο της αίθουσας το δελτίο αστυνοµικής τους ταυτότητας
και θα παραδίδεται στους αντιπροσώπους το δελτίο αναγνώρισης της Οµοσπονδίας το οποίο
πρέπει να έχουν φανερά αναρτηµένο στο πέτο τους σε όλη τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Οι αντιπρόσωποι του Σωµατείου σας θα ειδοποιηθούν µε δική σας ευθύνη.

•

Η δαπάνη για τη µετακίνηση των αντιπροσώπων ή των αναπληρωτών τους, καθώς
και οι δαπάνες διαµονής ή διατροφής των, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τα
σωµατεία – µέλη.

•

∆εν επιτρέπεται η είσοδος στους µη αντιπροσώπους.

•

Υπενθυµίζουµε στα µέλη ότι πρέπει να είναι ταµειακά τακτοποιηµένα για τη
συµµετοχή στη Γ.Σ.

•

Επισυνάπτονται:
Ο κατάλογος των σωµατείων που έχουν δικαίωµα ψήφου (µε αστερίσκο σηµειώνονται
τα σωµατεία που δεν είναι ταµειακά τακτοποιηµένα µέχρι τη σύνταξη της
πρόσκλησης).
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