POZIV vsem članom HKMT
za volilno skupščino Hokejskega kluba Moravske Toplice
Spoštovani,
dosedanjim funkcionarjem je potekel 4-letni mandat, zato je potrebno izvesti volilno skupščino,
ki bo v petek, 15.03.2019, ob 18.00 uri v prostorih Gasilskega doma Moravske Toplice
Skladno z določili Statuta HKMT vas pozivamo, da predlagate svojega kandidata za:
1. UPRAVNI ODBOR, ki šteje 9 članov- mandat 4 leta
- predsednik - KANDIDAT mora imeti plan dela oz. vizijo razvoja kluba, ki jo
mora predstaviti na volilni skupščini
- podpredsednik
- tajnik
- blagajnik
- športni vodja
- 4 člani (dobijo posebne zadolžitve:opreme, tekmovanja,....)
2. NADZORNI ODBOR, ki šteje 3 člane - mandat 4 leta
- predsednik (izvolijo ga med sabo)
3. DISCIPLINSKA KOMISIJA , ki šteje 3 člana - mandat 4 leta
- predsednik (izvolijo ga med sabo)

Volilna komisija bo skladno s Statutom HKMT izvedla tajne volitve za člane upravnega in
nadzornega odbora ter disciplinske komisije izmed prispelih kandidatov.
Volitve bodo potekale 15.03.2019 ob 18. uri v prostorih Gasilskega doma Moravske Toplice.
Na spletnih straneh HKMT vam je na voljo tudi Statut kluba, kjer so navedena vsa pravila za
volitve.
Vljudno vas prosimo, da nam vaše predloge posredujete s priporočeno pošto najkasneje
do 12. marca 2019, in sicer na naslov Hokejski klub MT, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice s pripisom “Za Volilno komisijo – NE ODPIRAJ”.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonu 041-610-745 Črnko Jože ali 031388-250 Škrilec Metka

Športen pozdrav!
Priloge:
- obrazec predlog za kandidata

HOKEJSKI KLUB
MORAVSKE TOPLICE
Kranjčeva 3, Moravske Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE
www.hkmtoplice.si
MARKETING@HKMTOPLICE.SI

PREDLOG ZA KANDIDATA
(mandatno obdobje 2019 – 2023)

Spodaj podpisani

................................................................................... predlagam kandidata za

.....................................................................................................................................................
(organ in funkcija) npr.: upravni odbor - predsednik

Podpisani kandidat .......................................... stanujoč..............................................................
rojen........................................... kot član HK Moravske Toplice potrjujem , da se strinjam
s kandidaturo v predlagani organi oziroma funkcijo.

Podpis kandidata:

Podpis predlagatelja:

_____________________

___________________________

Kraj in datum:_________

