Repülő és Légisport Szövetség

RLSZ

1016 Budapest Hegyalja út 7.-13.

Közgyűlési meghívó
Tisztelt Egyesületi vezető!
A Repülő és Légisport Szövetség 2019. december 8.-án 10 órai kezdettel tartja éves rendes
közgyűlését amelyen számítunk egyesületed küldöttjének részvételére.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2019. december 15. 10 óra, mely
közgyűlésen a megjelentek számától független az eredeti napirendi pontokban a küldött közgyűlés
határozatképes.
A közgyűlés helyszíne (változott):
Budapesti Műszaki Egyetem, K. ép. 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
Eötvös Loránd Tudományegyetem Lágymányosi Campus, Északi Épülettömb, 1117 Budapest,
Pázmány Péter sétány 1/A, északi bejárat, Eötvös-terem (földszint, 0.83)
Kapunyitás 9:30
A szavazatszám megállapításához kérem, hogy az aktuális tagjegyzékedet legkésőbb 2019. november
30. ig küld meg az rlsztitkar@gmail.com címre. A szavazatszám az alapszabály VIII. fejezet 2. pontjának
értelmében az alábbiak szerint alakul:
A Szövetség rendes tagjainak szavazati joga:
Sportegyesületnek nem minősülő, továbbá szövetség formában működő (pl. Szakági sportági szövetségek)
rendes tagot 1 szavazat illet meg, egyéb, sportegyesületnek minősülő tagot az alapján, hogy az egyesületnek
hány természetes személy tagja van, az alábbi mértékű szavazati jog illeti meg:
a)
b)
c)
d)

legfeljebb 12 tag: 1 db szavazat,
13-30 tag: 2 db szavazat,
31-50 tag: 3 db szavazat,
50 tag felett: 4 darab szavazat.

Javasolt napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AZ RLSZ tisztségviselőinek bemutatkozása
Az RLSZ 2019. évi beszámolója
Szavazás a beszámoló elfogadásáról
Szavazás az országos szakszövetségi státusz megszerzéséről
A 2020-ra tervezett költségvetés ismertetése
Szavazás a 2020-as költségvetésről

Az alapszabály 5. pontja harmadik bekezdése értelmében a közzétételtől számított 5 napon belül a
tagok, a szakágvezetők és az egyesület szervei napirend kiegészítést tehetnek, melyet írásban
indokolniuk kell. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 3 napon belül dönt.

2019. november 19.

Sporttársi üdvözlettel:

Tuzson Gergely
RLSZ elnök

Repülő és Légisport Szövetség

RLSZ

1016 Budapest Hegyalja út 7.-13.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Lágymányosi Campus, Északi Épülettömb, 1117 Budapest,
Pázmány Péter sétány 1/A, északi bejárat

