
 
 

V Opavě dne 15. 1. 2010 
 

 

POZVÁNKA 
 
V souladu s ustanovením stanov Svazu kulturistiky a fitness ČR svolává VV SKFČR řádnou volební 
valnou hromadu SKFČR, která se uskuteční 
 

v sobotu 20. února 2010 od 9:00 hod 
v Rock & Roll GARAGE v Ostravě 

Martinovská 3262/50, Ostrava - Martinov 
 

s následujícím programem: 
 

1. Zahájení, uvítání hostů    
2. Volba pracovního předsednictva, schválení programu, jednacího a volebního řádu 
3. Volba mandátové, volební a návrhové komise 
4. Zpráva mandátové komise 
5. Zpráva prezidenta SKFČR  
6. Zprávy komisí SKFČR 
7. Zpráva jednatele SKFČR s. r. o 
8. Zpráva disciplinární komise 
9. Zpráva kontrolně-revizní komise 
10. Diskuse  
11. Oběd 
12. Volba prezidenta SKFČR, členů Výkonného výboru SKFČR, členů a předsedy 

Disciplinární komise SKFČR a členů Kontrolně-revizní komise SKFČR 
13. Zpráva návrhové komise, zpráva volební komise a schválení usnesení 
14. Závěr 

 
Upozorňujeme, že vzhledem k finanční situaci svazu, se cestovní náhrady nebudou proplácet. 
Občerstvení je pro delegáty s hlasem rozhodujícím zajištěno. 
 
              Podle statutu valné hromady SKFČR vysílá každý subjekt jednoho delegáta. Každý delegát 
může zastupovat pouze jeden oddíl a prokáže se u prezentace řádně vyplněným a potvrzeným 
delegačním lístkem, který musí být podepsán a případně orazítkován osobou oprávněnou za 
oddíl jednat (dle stanov čl. 3, bod 2, odst. a). V případě zastoupení na základě plné moci může 
každý zástupce zastupovat pouze jednoho člena a to toho, jenž plnou moc udělil na zadní straně 
Delegačního lístku. Delegační lístek je přiložen k této pozvánce a nesmí se kopírovat. Kopie 
delegačního lístku nebudou akceptovány . Veškeré podklady na VH budou ke stáhnutí na oficiálních 
stránkách SKFČR – www.skfcr.cz.  
 
            Prezentace delegátů VH bude probíhat od 8:00 hod. Ukončení VH se předpokládá v 16:00 hod. 
  
 
Přípravný výbor VH SKFČR. 
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