Mozgássérültek Bonyhádi Egyesülete
2019. évi munkaterve
Az egyesület vezetősége kéthavonta tartja vezetőségi üléseit. A munkatervtől
eltérően szükség szerint napirend és időpont megjelölésével is lehet
vezetőségi ülést tartani, ennek szükségszerűségéről az elnök intézkedik.
A vezetőségi ülések megjelölt napirendjeit az időszerű feladatoknak
megfelelően lehet bővíteni. A vezetőségi ülések állandó meghívottja az
Ellenőrző Bizottság elnöke, vagy az általa megbízott bizottsági tag.
A vezetőségi ülések nyilvánosak, azokon bármelyik egyesületi tagunk részt
vehet.
Ha olyan téma van, amelyik csak a vezetőség döntésének hatáskörébe
tartozik, akkor az elnök ”zárt ülést” rendel el, ezen már csak a vezetőség és az
Ellenőrző Bizottság vehet részt.

A munkatervet kapják:
1./ Vezetőségi tagok
2./ Ellenőrző Bizottság elnöke
3./ Irattár,Határozatok tára
Záradék:
A vezetőség, a 2019.évi munkatervet, a 2019.01.28-án tartott vezetőségi ülésén
az I./2019.(01.28.) számú határozatával egyhangú 9 igen szavazattal 0
ellenszavazat és 0 tartózkodás nélkül elfogadta.
Bonyhád,2019. 01.28.

Póthné dr. Veres Gabriella
elnök

Fekete Jánosné
jkv.

2019. évi munkaterv

2019.január 28-án 9,00 óra
Napirendi pontok:
1./2019. évi munkaterv megtárgyalása
ea: elnök
2./ Tagsági tájékoztatófüzet anyagának megbeszélése
ea: elnök
3./ Területi tagértekezletek beosztása, választás előkészítése
ea: elnök
4./ 2019. évi szabadidős programok megbeszélése
ea.:elnök
5./ Tagfelvétel
ea: pénzügyi ügyintéző
6./ Egyebek

2019. február 18-án 9,00 óra
Napirendi pontok:
1./ 2018. évi pénzügyi helyzet ismertetése, értékelése.
2019. évi pénzügyi terv
ea.: elnök
2./ Tagfelvétel.
ea.: pénzügyi üi.
3./ Egyebek

2019. május 06-án 9,00 óra
Napirendi pontok:
1./ Küldöttgyűlési beszámoló ismertetése
ea.:elnök
2./2018.évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet
ismertetése
ea.: elnök
3./Tagfelvétel
ea.: pénzügyi üi.
4./Egyebek

2019. május 21-én 14,00 órakor Küldöttgyűlés
2019.június 03-án 09,00 óra
Napirendi pontok:
1./ Területi tájékoztatók és a küldöttgyűlés értékelése
ea.:elnök
2./ Második félévi feladatok.
ea.:elnök
3./ Tagfelvétel.
ea.: pénzügyi üi.
4./ Egyebek
2019. szeptember 23-án 09,00 óra
Napirendi pontok:
1./Az egyesület pénzügyi helyzetének ismertetése
ea.: elnök
2./ Tagdíj fizetés és a taglétszám alakulása,beteglátogatások
ea.: pénzügyi üi.
3./ Tagfelvétel
ea.: pénzügyi üi.
4./Egyebek

2019.december 09-én 09,00 óra
Napirendi pontok:
1./Évértékelő évzáró ülés
ea.:elnök
2./Tagfelvétel
ea.: pénzügyi üi.
3./Egyebek

