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Meghívó
Tisztelt MVSz Tag egyesületek Vezetői,
Tisztelt MVSz Küldöttek,
Kedves Mindnyájan,
A Magyar Vitorlázórepülő Szövetség (MVSz) a 2018. évi tavaszi Küldöttgyűlését 2018. március 10-én
(szombaton) délután 15 órától tartja a Sámson Kft. Tárgyalóterem, 1044 Budapest, Óradna u. 3/a alatt.
Amennyiben a Küldöttgyűlés az ülés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik
határozatképessé, a megismételt Küldöttgyűlés időpontja 2018. március 10., 16 óra azonos helyszínen. A
megismételt Küldöttgyűlés a jelenlévő mandátumok számától függetlenül határozatképes az eredetileg
meghirdetett Napirendi pontokban..
A Klubvezetők, vagy Küldötteik megjelenésére feltétlenül számítunk, de amennyiben valamely Tag
egyesület esetleg mégsem tudja képviseltetni magát, akkor kérjük, hogy meghatalmazással biztosítsa
beleszólását a Szövetség legfőbb irányító szervének munkájába. A Küldöttek mellett természetesen az
MVSz tag egyesületek érdeklődő klubtagjai tanácskozási joggal is részt vehetnek az értekezleten.
A szokásos, beszámolók és kérdésekre adott válaszok mellett a küldöttgyűlésnek döntenie kell a
költségvetés módosításáról, hiszen a Szövetség új funkciói (CAMO, ATO) ezt szükségessé teszik. A
jelenlegi Elnökség mandátuma lejár, ennek okán kérjük, hogy a tisztségviselőkre jelöléseket a Jelölő
Bizottság tagjainál adjanak le az arra jogosultak. A jelölésekkel kapcsolatban további részletek
megtalálhatóak a Szövetség legutóbbi Hírlevelében. További részletes napirend mellékelve. A
Küldöttgyűlés egyéb dokumentumai (szavazati arányok, Mandátumlista, Meghatalmazás minta, Területi
versenyek hirdetményei, a 2017. év pénzügyi beszámolója és Közhasznúsági jelentése, valamint a 2018.
évi költségvetési terve) a Szövetség honlapján érhetők el.
Amennyiben bármelyik egyesület a soron következő MVSz rendes (őszi) Küldöttgyűlését meg szeretné
hívni városába, repülőterére, úgy az erről szóló döntést, vagy felhatalmazást is ennek a Küldöttgyűlésnek
kell meghozni, éppen ezért, amennyiben van ilyen szándék, várjuk az esetleges meghívásra vonatkozó
információt is.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Budapest, 2018. február 08.
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Küldöttgyűlés napirend
2018. március 10. (szombat) 1500LT
Ügyrendi kérdések
Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámlálók választása, mandátum
vizsgálat, napirend elfogadása
Beszámolók
Elnök (2018 évi tervek), Ellenőrző Testület, Közhasznúsági jelentés elfogadása, IGC beszámoló, ATO
CAMO szervezetek, VTSB, Válogatott Keret, Oktatási és Kiképzési Bizottság beszámolói
Tisztújítás
MVSz Vezető Tisztségviselők (6 Elnökségi tag és 3 Felügyelő Bizottsági tag) választása, valamint az
állandó bizottságok tagjainak és az MVSz küldötteinek jóváhagyása.
Gazdálkodás
2018 évi gazdálkodási terv módosítása.
Versenyek, Versenynaptár
CAT 1-es versenyek
Nemzeti bajnokságok (bejelentések, beszámolók)
Területi versenyek kihirdetése (bejelentés 2018. január 31-ig)
Zárszó
A 2018. őszi Küldöttgyűlés bejelentése (amennyiben nem központi helyszínen kerül megtartásra, az erről
szóló szavazás).
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