Kielce dn. 8 kwietnia 2013 r.

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,
Zarząd zwołuje doroczne Walne Zebranie w dniu 24 kwietnia br. (środa) w Muzeum Historii Kielc, (ul. św.
Leonarda
4,
sala
konferencyjna;
w
programie
prezentacja
muzealnej
niespodzianki).
Pierwszy termin Zjazdu ustalamy na godzinę 18.00; drugi termin na godz. 18.30.
Prosimy o uzupełnianie składek członkowskich (40 zł od 2011 r.) w czasie zebrania lub na konto Stowarzyszenia.
Uzupełniamy zaległości od 2011 roku włącznie. Podajemy stan Twojego konta i prosimy o ewentualną korektę.
Na tej podstawie dokonamy weryfikacji członkostwa w organizacji.
Odnów swoją obecność w Stowarzyszeniu w świecie realnym lub wirtualnym!
Informujemy, że do stałego, rocznego kalendarza wydarzeń należy: powitanie nowego roku koncertem
muzycznym i spotkaniem koleżeńskim w 2-i piątek stycznia; spotkanie koleżeńskie przy pomniku Stefana pod
szkołą 2 września tzw. Stefanki; kwesta wraz z uczniami Szkoły na Cmentarzu Starym na rzecz renowacji
zabytkowych nagrobków i odwiedzanie mogił nauczycieli i absolwentów 1 listopada; Msza św. w intencji
Żeromszczaków 2 listopada w kościele pw. Trójcy św. w Kielcach; co 3 lata konkurs literacki wśród uczniów
Szkoły i wydanie konkursowego almanachu literackiego, a także: wycieczki, spotkania literackie, koleżeńskie,
działalność wydawnicza, archiwizująca. Więcej informacji na stronie: www.zeromszczacy.kielce.pl.
Porządek Walnego Zebrania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rejestracja uczestników
Prezentacja muzealnej niespodzianki
Sprawdzenie kworum
Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza i komisji skrutacyjnej.
Zatwierdzenie porządku obrad, informacja o sposobie głosowania ( opieczętowanymi kartami)
i zasadach składania wniosków uchwałodawczych (pisemnie do sekretarza zebrania).
Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i Stowarzyszenia w roku 2012
Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego
Informacja o stanie magazynu
Wystąpienie Przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
Dyskusja
Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium
Przedstawienie propozycji działania w roku 2013 r.
Propozycja Zarządu dotycząca prowadzenia strony internetowej
Dyskusja
Zamknięcie obrad
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