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Milí Přátelé přírody,

zvu vás na další valnou hromadu našeho spolku, tentokrát na sobotu 5. listopadu 2022 do Olomouce. Pozvánka platí nejen pro delegáty, které určí
jednotlivé naše skupiny a PP Jablonec (viz "Klíč pro delegáty" téměř na konci textu). Tentokrát se můžou zúčastnit všichni zájemci, kteří chtějí
diskutovat o budoucnosti našeho spolku, za podmínky, že se předem registrují do online formuláře - odkaz opět níže. Pobyt si v Olomouci můžete
prodloužit na celý víkend - místní Přátelé přírody podle vašeho zájmu připraví doprovodný program na páteční i sobotní večer i na nedělní dopoledne.
Tipy na levné ubytování v Olomouci najdete na konci mailu.

Na vás všechny se těším už teď!

Hynek

--- 
JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.

předseda

 

Přátelé přírody, z. s. / Friends of Nature Czechia  

Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1, Česko / Czechia 

T: +420 602 431 149 | W: www.pratele-prirody.cz | F: www.facebook.com/prateleprirodycr 

Žijeme přírodou, historií a kulturou. Rádi ovlivňujeme svět kolem sebe. 

Podpořte naši organizaci nákupem přes GIVT.cz. Nebude vás to stát ani korunu navíc a podpoříte dobrou věc!

--------------------------------------

Pozvánka na 8. valnou hromadu spolku Přátelé přírody, z. s., 2022

Termín a místo konání: Sobota 5. listopadu 2022, OLOMOUC, Klub pro seniory, Pavelčákova 21. Mapa v příloze, zastávka tramvají všech
čísel "Okresní soud"

Zahájení 9:00, ukončení předběžně v 17:00 hod.

Doprovodný kulturní, historický a kulinářský program pro zájemce v pátek v podvečer a v neděli dopoledne zajistí podle zájmu místní skupina Malá
liška.

Účastníci valné hromady se zaregistrují do 23. 10. 2022 elektronicky do formuláře na https://bit.ly/3SUy6V0, abychom věděli, kolik nás
na jednání bude. Kvůli místnosti, občerstvení, zájmu o doprovodný program apod. DĚKUJEME!

Program jednání valné hromady

Program je předběžný, jeho konečná podoba se schvaluje na začátku jednání. Slouží v této podobě pro váš přehled, co musíme pořádně probrat ze
všech stran a rozhodnout:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2. Zprávy o činnosti

Zpráva předsedy o stavu spolku. Zpráva o hospodaření spolku. Zprávy zástupců skupin a přidruženého člena. Zprávy z organizací, kde jsme
členy.

3. Návrh na změnu stanov spolku (v příloze)

4. Volby do orgánů spolku

(... už teď můžete oslovovat vhodné kandidáty ochotné se starat o společné věci)

5. Zrušení skupiny Koala s likvidací

6. Společná činnost v roce 2023

a. Termín a místo Setkání Přátel přírody, pořadatel (kde, kdo?)

http://bit.ly/P%C5%99%C3%A1tel%C3%A9P%C5%99%C3%ADrody


b. Další společná činnost (jaká?)

c. Zajištění reprezentace v organizacích, kde jsme členy (kdo?)

d. Zajištění aktualizace našich informačních zdrojů - web, Facebook (kdo?)

e. Zajištění účetnictví spolku (kdo?)

7. Stanovení způsobu výpočtu členského příspěvku (tak, aby pokrýval výdaje spolku)

8. Další záležitosti

Během jednání teplé i studené občerstvení a také káva, čaj, voda přímo v místě.

Klíč pro delegáty:

Skupina může na valnou hromadu vyslat jednoho delegáta s hlasovacím právem na každých započatých 15 členů v ní zapsaných.
Přidružený člen (Přátelé přírody Jablonec n/N) může vyslat tři delegáty s hlasovacím právem.

Klíč máme pevně určen v čl. V odst. 1 stanov, tj. teď jej změnit nemůžeme. Pokud valná hromada změní stanovy, může změnit i tento klíč. Znamená
to zároveň, že přítomny na jednání můžou být i další osoby, ale už bez hlasovacího práva. Můžou ale diskutovat, navrhovat atd., jen nemůžou
hlasovat. Doporučuji tuto možnost využít a nabídnout účast širokému spektru našich členů. Už s ohledem na to, že hledáme (aspoň myslím) lidi, kteří
budou ochotni pro náš společný spolek něco dělat.

Účastníci valné hromady se zaregistrují do 23. 10. 2022 elektronicky do formuláře na https://bit.ly/3SUy6V0, abychom věděli, kolik nás
na jednání bude. Kvůli místnosti, občerstvení, zájmu o doprovodný program apod. DĚKUJEME!

Doporučené levné a kvalitní ubytování pro vzdálenější účastníky - v dosahu centra města i místa jednání: 

Ubytovna Marie - http://www.ubytovnamarie.cz/, 2- a 3lůžkové pokoje
Vojenská ubytovna Křižíkova - https://www.levneubytovani.net/ubytovani/krizikova-olomouc/
Domov mládeže Stř. zdrav. školy - https://www.epol.cz/domov-mladeze/komercni-ubytovani
DDM Olomouc - https://www.ddmolomouc.cz/ubytovani/
Ubytování na VŠ kolejích - https://skm.upol.cz/ubytovani/cenik-ubytovani/#c13737 (ubytování ostatní hosté)

My místní vám k tomu připravíme vlídné přijetí a kromě valné hromady i prostor pro kamarádské povídání a taky možnosti, jak poznat Olomouc očima
těch, kdo v ní žijí.

--  
JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.

předseda

Přátelé přírody, z. s. / Friends of Nature Czechia 

--  
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „Přátelé přírody, z. s.: rozesílka" ve Skupinách Google. 
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e‑maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu ppcr_org+unsubscribe@googlegroups.com. 
Chcete-li tuto diskusi zobrazit na webu, navštivte https://groups.google.com/d/msgid/ppcr_org/ea17adbad34a4e2f3b0d2325d6898857%40pratele-prirody.cz. 
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