KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ

Pozvánka
Výkonný výbor KvKKS
Vás zve na

9. Shromáždění zástupců oddílů kuželek
Karlovarského kraje
Termín :

23. června 2009 (úterý)

Čas :

17.00 hodin

Místo :

Sokolov, zasedací místnost Správy sportovních zařízení Sokolov,
v budově Zimního stadionu v Sokolově, B. Němcové 1780
(Loc: 50°10'18.901"N, 12°39'8.061"E)

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení
Uzávěrka kandidátky pro volby předsedy KvKKS a VV KvKKS
Volba volební, mandátové a návrhové komise
Projednání a schválení Jednacího a Volebního řádu SZO
Zahájení práce volební komise
(Volební komise)
(H. Slavík)
Zpráva o činnosti Výkonného výboru KvKKS
Zpráva o hospodaření
(V. Vodehnal)
Návrh rozpočtu na další období
(V. Vodehnal)
Zpráva STK - hodnocení ročníku 2008-2009, předání cen
(J. Dobiáš)
Informace z VV ČKA a aktivu STK ČKA
(H. Slavík)
Informace z jednotlivých oddílů
(zástupci oddílů)
Zpráva mandátové komise
(Mandátová komise)
Volby předsedy KvKKS a VV KvKKS
(řídí Volební komise)
Přestávka na sčítání hlasů
Vyhlášení výsledků voleb
(Volební komise)
Porada nového VV KvKKS
Příprava nového ročníku – návrh VV na změnu struktury soutěží
(H. Slavík, J. Dobiáš, nový VV KvKKS)

18. Různé, diskuse
19. Usnesení
20. Závěr
Předsedající SZO: Hanuš Slavík
Předsedající řídí nekonkretizované body jednání.

(Návrhová komise)

Jednací a Volební řád
Žádám všechny účastníky jednání, aby se na tento bod jednání připravili a prošli si přiložené návrhy obou
dokumentů. Předpokládá se diskuse pouze o návrzích změn a nikoli detailní probírání celých dokumentů.

Volby
Je vhodné, aby měli jednotliví voliči (delegáti SZO) od svých oddílů mandát pro volbu jednotlivých kandidátů.
To znamená, že by měla být tato problematika probrána přinejmenším ve výborech oddílů, lépe pak na
členských schůzích.
Více v přiloženém materiálu Volby 2009.

Struktura soutěží 2009-2010
VV předložil k veřejné diskusi v členské základně návrh nové struktury soutěží. Vzhledem k tomu, že se
jedná o zcela zásadní změnu, je nutné, aby byl tento návrh detailně probrán v oddílech a delegáti měli při
hlasování jednoznačný a závazný mandát k rozhodování.
Více v přiloženém Zápisu z VV KvKKS.

Cestovní výlohy
Budou hrazeny náklady na osobní automobil ve výši 2 Kč/km. VV apeluje na účastníky, aby maximálně
využili možnosti společné cesty na jednání. Individuální případy budou řešeny na místě.
Během jednání bude zajištěno malé občerstvení – podle možností jednacích prostor.
VV upozorňuje zástupce oddílů, že během SZO budou vybrány poplatky, které byly oddílům uloženy
v průběhu sezóny 2008-2009.
Ve Starém Sedle, 2. června 2009
Vítězslav Vodehnal
místopředseda VV KvKKS

Hanuš Slavík
předseda KvKKS

