Assemblees General Ordinària i Extraordinària d’ASCUMA
El dissabte 14 de març proper
Benvolgut soci/benvolguda sòcia,
el proper dissabte 14 de març celebrarem a la seu de l’associació de Calaceit
l’Assemblea General Ordinària, que és anual, a les 10:30 en primera convocatòria i a les
11:00 en segona i definitiva amb el següent ordre del dia:
1. Informe de la Presidència sobre l’activitat realitzada durant l’any 2014.
2. Maria Dolores Gimeno, com a Vocal responsable de publicacions, parlarà dels libres
publicats o en procés en el moment.
3. L’Hipòlit Solé, com a Tresorer, donarà a conèixer les xifres econòmiques.
4. Aprovació, si s’escau, del balanç de situació, del balanç de pèrdues i guanys i de la
memòria econòmica de l’any 2014.
5. Esbós de les publicacions i activitats per l’any 2015.
6. Informacions generals per part de la Presidència.
7. Precs, qüestions i cloenda de l’Assemblea.
A continuació celebrarem l’Assemblea General Extraordinària, que té com a finalitat la
renovació o reelecció de la meitat de l’actual Junta Directiva, segons l’article 6, capítol
II dels nous estatuts. Enguany correspon la renovació del President, desprès del
compliment dels quatre anys del càrrec. Així, us animem a presentar-vos com a
candidats per a formar part de la nova Junta Directiva. Per a l’efecte, podeu enviar la
vostra proposta a l’adreça acmatarranya@gmail.com, trucar per telèfon o bé presentarvos el mateix dia 14 de març.
Ordre del dia de l'Assemblea General Extraordinària:
1. Candidats a càrrecs de la nova Junta Directiva.
2. Votació i elecció de la nova Junta.
Tot seguit s’elegirà el nou President.
Desprès anirem a dinar, com és costum, a la Fonda Alcalà de Calaceit, això sí, prèvia
reserva trucant al telèfon 978 85 15 21-628 69 77 51, o escrivint un correu al
acmatarranya@gmail.com, abans del dia 9 de març. Encara no hem concretat menú,
però el preu podria ser sobre 20 €.
Esperem les vostres notícies, cordialment
El President

