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Muszyna, 5 stycznia 2014 roku
Członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM), działając na podstawie
statutu SPAM, zwołuje na 1 marca 2014 roku (sobota), na godzinę 16, walne zebranie
sprawozdawcze. Zebranie odbędzie się w Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego oraz sekretarza. Zarząd proponuje na
przewodniczącego Krzysztofa Trelę, a na sekretarza Dorotę Gancarz.
2. Stwierdzenie przez przewodniczącego prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do
podejmowania uchwał. Zarząd informuje, że SPAM liczy aktualnie 53 członków.
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie SPAM za rok 2013
6. Sprawozdanie finansowe SPAM za rok 2013
7. Plan pracy i budżet SPAM na rok 2014
8. Opinia komisji rewizyjnej SPAM do sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2013
9. Dyskusja
10. Głosowanie uchwał w sprawach:
a. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2013
b. Absolutorium dla władz SPAM za rok 2013
c. Plan pracy i budżet na rok 2014
d. Przystąpienie do Federacji „Popradzka Spina”
e. Składka członkowska SPAM na rok 2014. Zarząd proponuje utrzymanie składki na
dotychczasowym poziomie 25 złotych rocznie
f. Wnioski z dyskusji przedstawione przez komisję uchwał i wniosków.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie zebrania
Sprawozdania merytoryczne i finansowe SPAM za rok 2013 i Plan pracy na rok 2014 będą
dostępne na stronie www.almanachmuszyny.pl od 1 lutego 2014 roku.
Zgodnie ze statutem członek SPAM może upoważnić pisemnie innego członka SPAM do
głosowania w jego imieniu. Upoważnienie prosimy wysłać na poczta@almanachmuszyny.pl lub na
adres SPAM: ul. Józefa Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna. Tych, co zapomnieli, prosimy o
opłacenie składki członkowskiej.
W dniu zebrania Spamowi narciarze o godzinie 9 spotykają się na stacji narciarskiej w Szczawniku,
zaś wzorem ubiegłego roku, zapraszamy o godzinie 19 na składkową kolację połączoną z
potańcówką w gościnnej Willi Trela. Zapraszamy z osobami towarzyszącymi. Składka od osoby
40 zł; prosimy o potwierdzenie udziału emailem do 25.02.2014.
Przypominamy, że mamy status organizacji pożytku publicznego, w związku z tym można
rodzinę i znajomych namawiać do przekazywania na naszą rzecz 1% z tytułu podatków za rok
2013, informując o realizowanych przez nas zadaniach. Nasz numer KRS 0000365118.
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