
Harmonogram přípravy Valné hromady SČF v roce 2021 

 
1. Stanovení data a místa konání VH (předpoklad po 15.3.2021; hotel Olympik) 

2. Úprava Stanov 

a) zpracování návrhu                 T: provedeno 

b) schválení návrhu P-SČF        T: provedeno 

c) rozeslání návrhu jednotlivým KF T: provedeno (e-mailem, Filatelie) 

d) předání připomínek      T: do 30.8.2020 (připomínky předávané na

                                                    S-SČF, jsou průběžně předávány pracovní skupině) 

e) zapracování případných připomínek  T: do 30.9.2020 

f) definitivní schválení P-SČF    T: do 30.11.2020 

3. Rozeslání pokynu pro volbu delegátů ZOJ na T: do 30.6.2020 

     Valnou hromadu a pro návrh kandidátů do 

     Předsednictva SČF a Revizní komise SČF 

a) předání jmen delegátů Sekretariátu SČF  T: do 31.12.2020 

b) vyhotovení delegačenek    T: do 15.1.2021 

c) vyhotovení presenční listiny    T: do 15.1.2021 

d) návrhy kandidátů do nového P-SČF a RK T: do 31.12.2020 

e) představení jednotlivých kandidátů a jejich programů na webových 

   stránkách SČF      T: zveřejnění 10.1.2021  

f) definitivní kandidátní listina                               T: 20.1.2021   

4. Zpráva o činnosti SČF za období 2016-20 

a) předání podkladů pro oblast:                              T: vše do 30.11.2020 

- vnitrosvazové činnosti (Maleček) 

- výstavní činnosti (Svoboda/Helm) 

- zahraniční činnosti (Vaníček) 

- hospodaření SČF (sekretariát) 

- vývoje členské základny SČF (sekretariát)  

b) kompletace celkové zprávy o činnosti (Cacka)    T: do 31.12.2020 

c) definitivní schválení Zprávy o činnosti P-SČF   T: do 31.1.2021 

5. Příležitostné razítko, dopisnice, pošt. přepážka?   T: do 31.12.2020 

6. Občerstvení? Pokud ano, jeho forma?    T: do 31.12.2020 

7. Stanovení programu VH a jeho schválení P-SČF   T: do 31.9.2020 

8. Návrh jednacího řádu VH a jeho schválení P-SČF  T: do 31.9.2020 

9. Návrh volebního řádu VH a jeho schválení P-SČF  T: do 15.6.2020 

10. Počet členů předsednictva VH, návrh obsazení   T: do 31.12.2020 

11.  Řídící schůze VH                                   T: do 31.12.2020  

12.  Složení komisí (jmenovitě): 

- mandátové 

- volební 

- návrhové        T: do 31.12.2020 

13.  Koho pozvat jako hosty (jmenovitě)  

     T: konkretizace do 31.12.2020  

 


