БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА
IPSC – България

ПОКАНА

относно
Свикване на извънредно Общо събрание
на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО
ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА и определяне на дневния ред
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО
ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА, гр. София, свиква извънредно Общо събрание на сдружението на
23.04.2017г. от 11:00 часа в конферентна зала на Парк Хотел Москва, гр. София, при
следния дневен ред:
1. Вземане на решение за разграничаване от действията на представители на
клубове и други официални лица на БФДС във връзка с участието им в
мероприятия на спортната полицейска организация на Ливан. Доклад на УС на
БФДС.
2. Избор на членове на Управителния съвет на БФДС, включително Председател на
Управителния съвет, Регионален Директор на ИПСЦ и Секретар на БФДС.
Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в Общото
събрание.
Регистрацията за участие в Общото събрание ще се проведе от 10:30 часа до 10:50
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 Председателя на БФДС при регистрацията. Писмените пълномощни се прилагат към
документите на Общото събрание.
Председателите на клубове и/или пълномощниците представят на Председателя
на БФДС при регистрацията и удостоверение за актуално състояние (оригинал или копие),
издадено от съда по регистрацията. Удостоверенията за актуално състояние следва да
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бъдат издадени не по-рано от шест месеца преди датата на настоящото събрание, при
условие, че междувременно не са настъпили промени. Удостоверенията за актуално
състояние се прилагат към документите на Общото събрание.
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 12:00 часа на същото място и при същия
дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
Настоящата покана за свикване на ОС е публикувана на интернет страницата на
БФДС (www.ipscbg.org) и на адреса по регистрация.
УС на БФДС
17.03.2017
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