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VABILO
Na podla
agi 20. člena Statuta Loko
ostrelske zve
eze Slovenijee
in 18. člena Poslovn ika o delu Skkupščine LZS, vabljeni na

39. red
dno sejo Skupščine
S
Lokostreelske zveze Slovenijje,
ki bo v sredo
o, 25.03.202
20, ob 17.00
0 uri,
v dvorani Olimpijskega izobraževaalnega centraa OKS, Šmarttinska cesta 1140, Ljubljan
na

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Imeenovanje dveeh overiteljevv, izvolitev d elovnega pre
edsedstva in verifikacijskke komisije
Poro
očilo verifikaacijske komissije
Preggled in potrd
ditev dnevne
ega reda
Preggled realizaccije sklepov 38.
3 seje Skuppščine
Sezn
nanitev s Poročilom o na
adzoru nad leetnim poročiilom LZS za le
eto 2019
Poro
očila Izvršnega odbora (IO), Nadzorn ega odbora (NO) in Disciplinske kom
misije (DK) za leto 2019
Spreejem letnegaa poročila za leto 2019; ssplošni, vsebinski in račun
novodski dell
Proggram dela zaa leto 2020
Finaančni načrt za leto 2020
Poro
očilo o števillčnem stanju
u registrirani h društev/klubov in njiho
ovih članov 22020
Razn
no

Posamezzno točko dn
nevnega reda
a lahko predllaga tudi possamezen član
n skupščine. Ta mora obvvezno
vsebovatti predloge sklepov,
s
ki jih
h pripravi preedlagatelj v pisni
p
obliki.
Vse pred
dsednike klub
bov pozivam
mo, da delegaate, ki bodo na skupščini zastopali vaaše klube/dru
uštva
obvestitee, da bodo svvoje pravice in dolžnosti na skupščini lahko izvrše
evali le, če see bodo ‐ skladno
z 10. člen
na Poslovnikka o delu skupščine LZS ‐ pred začetko
om skupščine pri pooblašščeni osebi LZS
L
izkazali s pooblastilom kluba/dru
uštva.

Gradivo za Skupščino bo objavlje
eno na splettni strani Lokkostrelske zv
veze Slovenijije na poveza
avi

http://w
www.archerry‐si.org/o‐llzs/skupscinna.
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