БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БТКФ
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ,
гр. София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 29 от Устава, свиква редовно Общо събрание на
сдружението на 30.04.2017 г. от 11:00 часа в конферентната зала на Парк хотел "МОСКВА", гр.
София при следния дневен ред:
1. Доклад на УС на БТКФ за дейността и изпълнението на спортния календар за 2016 г.,
включително за участията на български състезатели на международни турнири.
2. Доклади от клубовете – членове на БTKФ за дейността им през 2016 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на БTKФ за 2016 г.
4. Приемане на годишен бюджет на БTKФ за 2017 г.
5. Приемане на спортен календар на БTKФ за 2017 г.
6. Други.
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 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
Секретаря на БФДС при регистрацията. Писмените пълномощни се прилагат към документите
на Общото събрание.
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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.

УС на БТКФ
гр. София, 14.03.2017 г.

БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ
БУЛСТАТ 176962115, регистрирана по ф.д. 553/2015 на СГС
гр. София 1142, ул. Ген. Йосиф В. Гурко No:64, ет. 1, ап. 3

