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IVETAR
MEGHÍVÓ
az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület
2015. évi rendes Közgyűlésére
Tisztelt Tagtársam!
Tájékoztatlak, hogy az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület az előzetes
elnökségi döntéssel összhangban (7/2015 számú elnökségi határozat) és a hatályos
Alapszabályának megfelelően, ezennel az Egyesület 2015. évi rendes közgyűlését 2015. 04.10
(péntek), 12:00 órára összehívom, és erre.
Téged is meghívlak!
A közgyűlés helyszíne: EUNet 2000 Nonprofit Kft. 7632 Pécs, Megyeri út 72. (EXPO
Center) I. emeleti tárgyaló
Hivatkozással az egyesület alapszabályára („a Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra
jogosult tagoknak 50 százaléka és még egy fő jelen van. A határozatképtelenség esetén a
Közgyűlést későbbi időpontra kell összehívni.”) miszerint, határozatképtelenség esetén a
közgyűlést egy későbbi időpontban 2015. 04 10-én 13:00-kor megismételjük („Az
ismételten, akár az eredeti Közgyűlés napjára, későbbi időpontra összehívott Közgyűlés - az
eredeti napirendben felvett kérdésekben - a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes.”).
A közgyűlés javasolt napirendje:







a napirend elfogadása,
az Elnökség éves beszámolójának és terveinek az elfogadása,
az alapszabály módosítása,
Az Egyesület éves költségvetésének megállapítása,
a tagdíj mértékének megállapítása,
egyebek.
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A tagsági viszony a 2015-ös tagsági díj befizetésével igazolható. A tagsági díj az egyesület
honlapján (www.ivetar.hu) szervezet menüpont alatt található OTP 11731001-20131069
számlaszámra történő 6.000 Ft befizetésével rendezhető.
Az IVETAR beszámolója, az egyesület közhasznúsági jelentése, az egyesület mérleg beszámolója
az egyesület honlapján (www.ivetar.hu), a beszámolók menüpont alatt előzetesen
megtekinthetők.
A Közgyűlés napirendjével kapcsolatos felvetéseiteket, javaslataitokat valamint az Alapszabály
módosítási javaslatokat kérem, szíveskedjél időben, elektronikusan a következő címre
megküldeni. (elnok@ivetar.hu)
A közgyűlésen való részvételedre feltétlenül számítunk!

Pécs, 2015. Március 30.
Ficsor József
az egyesület elnöke
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