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Odpovědní lístek ZOJ pro přípravu Valné hromady SČF 2015
Jméno ZOJ: KF/OS ……………………………………...........................................………. (např. KF 00-01 Slovan)
Kontaktní osoba: ……………………………………………..............................................…. (např. předseda ZOJ)
Kontaktní adresa: …………………………………………………………………….............................................….…

PSČ: ………….. Kontaktní e-mail: ………………….....…………. Kontaktní telefon: …………………

Počet členů, kteří v našem KF/OS zaplatili do 31. 5. 2015 členský příspěvek SČF: …...….

Na Valnou hromadu SČF vyšleme …… delegáta/y s hlasem rozhodujícím

Jméno/a delegáta/tů: ………………………………………………..............................................…………………….

…………………………………………………………………………..............................................……………………
(v případě vyslání více delegátů, uveďte, prosím, u každého počet hlasů, které zastupuje; součet musí odpovídat
počtu odebraných a zaplacených příspěvkových známek SČF za letošní rok)

Na Valnou hromadu SČF vyšleme …..… delegáta/y s hlasem poradním

Jméno/a delegáta/ů: …………………………………………..........................................…………………………….

Na Valnou hromadu SČF vyšleme …… hosta/ů

Jméno/a hosta/ů: ………………………………………………….................................................…………………….

V případě, že na Valnou hromadu SČF nechcete vyslat delegáta s hlasem rozhodujícím samostatně, ale
společně s některou (či některými) další/mi ZOJ (KF/OS), uveďte s kterou (kterými):  

………………………………………………………………………………………..............................................………

Jméno delegáta: ………………………………………………………………………..........................................…….
(v případě vyslání společného delegáta zašlete tento odpovědní lístek spolu s odpovědním lístkem/lístky další/ch
ZOJ, a uveďte celkový počet hlasů, které zastupuje; součet musí odpovídat počtu odebraných a zaplacených
příspěvkových známek SČF za letošní rok u všech společně vysílajících ZOJ)

Pro příští volební období (2015 – 2020) naše ZOJ navrhuje:

- počet členů předsednictva SČF ……...…. (nyní 23)

- počet členů revizní komise SČF …...……. (nyní 3)

- tajemníka  -  volit na Valné hromadě / vybrat předsednictvem SČF (nehodící se škrtněte)

Na funkce volené Valnou hromadou navrhujeme kandidáta/y:

- předseda SČF ………………………………................    - tajemník SČF …………..........……......................……

- místopředseda SČF pro kluby a odborné společnosti ………………………..............................…

- místopředseda SČF pro zahraniční činnost ………………………...............................................…

- členové předsednictva SČF …………………………………………………......................................................…..

…………………………………………………………………..............................................................………………..

…………………………………………………………………..............................................................………………..

…………………………………………………………………..............................................................………………..

…………………………………………………………………..............................................................………………..

- členové revizní komise SČF ………………………………………………......................................................……..

K návrhu nových Stanov máme tyto připomínky: ………………………….............................................…………..

…………………………………………………………………..............................................................………………..

…………………………………………………………………..............................................................………………..
(v případě většího rozsahu připojte, prosím, své připomínky jako samostatnou přílohu)

V …..................…… dne ……… 2015                     Jméno a příjmení předsedy ZOJ …………………........…….

Razítko ZOJ ………………………………                                                          Podpis …………………………….

Body uvedené v tomto odpovědním lístku (zejména volbu delegáta/tů) projednejte na valné hromadě své ZOJ
(KF/OS), jak je stanoveno ve Stanovách SČF, a výsledky vyplňte do příslušných rubrik. Vyplněný lístek zašlete,
prosím, do 10. června 2015 na adresu: Sekretariát SČF, Opletalova 29, 110 00 Praha 1.

Obálku označte nápisem Valná hromada. 


