БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА
IPSC – България

ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФДС
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО
ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА, гр. София на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал.3 от
Устава, свиква извънредно Общо събрание на сдружението на 19.12.2014 г. от 18:00
часа в конферентната зала на парк-хотел "Москва", гр. София при следния дневен ред:
1. Промени в състава и избор на членове на Управителния съвет на БФДС,
включително Председател на Управителния съвет и Секретар на БФДС.
2. Други.
Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в Общото събрание.
Регистрацията за участие в Общото събрание ще се проведе от 17:30 часа до 17:50
часа преди началото на събранието.
Членовете на Сдружението се представляват от Председателите на клубове или от
други упълномощени лица, притежаващи надлежно писмено пълномощно в оригинал с
изрично упълномощаване за участие в настоящото общо събрание.
Общо формулирани и/или други генерални пълномощни без изрично указване, че се
отнасят за настоящото общо събрание няма да бъдат приемани, респективно
упълномощените лица няма да бъдат регистрирани за участие в събранието.
Пълномощниците трябва да представят съответните писмени пълномощни на
Регионалния директор на ИПСЦ при регистрацията. Писмените пълномощни се
прилагат към документите на Общото събрание.
Председателите на клубове и/или пълномощниците представят на Регионалния
директор на ИПСЦ при регистрацията и удостоверение за актуално състояние в
оригинал, издадено от съда по регистрацията.
Удостоверенията за актуално състояние следва да бъдат издадени не по-рано от един
месец преди датата на настоящото събрание. Оригиналите на удостоверенията за
актуално състояние се прилагат към документите на Общото събрание.
Всички доклади и предложения във връзка в точките от дневния ред следва да бъдат
представени в писмена форма на УС на БФДС най-късно в деня на събранието при
регистрацията.
Общото събрание ще бъде законно, ако присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи
с един час по-късно и ще се проведе от 19:00 часа на същото място и при същия
дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
УС на БФДС
гр. София, 17.11.2014 г.
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