Erdélyi Körök Országos Szövetsége
2200 Monor, Kapiszhán Jr{nos u.49.
szlukacssandor@8rnail. com
Mob: 06-20-5030538
Minden tagszervezetnek

Tisztelt EKOSZ-Tagok!

MEGHÍvÓ

Kedves Barátaim!

Szeretettel meghívom egyesületeink képviselőit az Erdélyi Körök
Országos Szövetségének 2020. novembgr 15-én (vasárnap), 11 órakor
kezdődő közgplésére. A kőzgyulés munkálatunak helyszínez 2200 Monor,
Művelődési Ház @ocskai utca 2. szám). Aki kocsival érkezik, a Művelődési
Háú mőgötti udvarban lehet parkolni.

Szeretettel kérek mindenkit arra. hogv pzíveskedienek válaszolni a
meghívóra. A vírushelyzet miatt mindq4ki maszkban ielenien meg.

Hatérozúképtelenségesetén, ugyanazonnap,változatlan napirendi pontokkal
I2.0a őrára újra összehívom a közgyűlést, amely |étszátmtől fi,iggetlenül
batározatképes. Alapszabályunknak megfelelően, minden tagszervezet 1-5
személlyel képviseltetheti magátt Mégis az a kérésem,hogy ha lehetséges,
minden szewezet lehetőleg csak két, maximum három fővel képviseltesse
magát, hogy az EKOSZ költségvetését ne terheljük erőnkön felül.

Aki

a vasámap estét esetleg Monoron szeretné tölteni, azok részéreszáIlást
biztosítunk és reggelit Vecsésen aHargláPanzióban, Telepi űt62. alatt.

Kérem tisáelettel a körök elnökségét, hogy vegyék komolyan az ülésen való
megielenést és az együttmunkálkodás feladaátl Reméljük, hogy a járvány nem
fog beleszólni összejöveteliinkbe.

Kéremn hogy mindenki leekés§bb 2020. november l-ig ielezze emailemrer. hoqT hányap tudpak részt. venni közgvűlésen és hányan
igényelngk szállást vasárnan estére.

Közgyűlés előtt egy kis kultúrműsor: Hajdu Márton szavalat, a Fábián
Zoltán gitár,Frigyesy Ágnes és Deák-Sárosi Lászlő könyvbemutatója;
utána ebéd

Közgyűlés napirendi javaslata;
1. Elnöki jelentés; Előadó Dr. Szekeres Sándor
2. Tisztljitás, az elnök, alelnök, elnökség, a felügyelő bizottság
megválas ztása, Jelölő és válasáási bizottság megalal<tása;'
Előadó a jelölő és szavazatszámláIó bizottság
3. AzAlapszabály módosításának, megvitatása és elfogadása;
Előadó: Dr. Szekeres Siándor, Bándi Imre
4. AzÁtalvető helyzete, új fiiszerk esztő és szerkes ztőségmegválas ztása;
Előadó: Dr. Szekeres Sándor, Dr. Farkas Szabolcs, Bándi Imre
5. Tagdíjakrendezése; Előadó Dr. Szekeres Sándor
6. Tagszervezetek státusáról Előadó Dr. Szekeres Srándor
7. Egyesületeink beszámolói; Előadó az összes tagszervezet képviselője
8. Egyebek
Kapcsolódó anyagokat elekíronikus levél formában ktildöm ki, tekintettel a
nagy mennyi sé gű iratr a.
Monor, 2a20. ol<tőber
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Tisáelettel és szeretettel
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