Pozvánka na konferenci ŠSLK 20 20
Vážení šachoví přátelé,
srdečně Vás zveme na konferenci ŠSLK, která proběhne v sobotu 26. září 2020 od 10:00
v Turnově, ul. Skálova 84, 1. patro, dveře č. 217, 218, klubovna ŠK ZIKUDA Turnov

Každý oddíl příslušný k ŠSLK může vyslat 1 delegáta.
POZOR!
Jako delegát konference bude připuštěn pouze ten, kdo bude z kontaktní mailové adresy oddílu ŠSLK (viz
www.chess.cz/vyhledavani-oddilu) nahlášen sekretáři ŠSLK malec17@seznam.cz (Jan Malec) a předsedsedovi ŠSLK zdenek.marsalek@quick.cz (Zdenek Maršálek) nejpozději 72 hodin před konáním konference
ŠSLK (tj. do středy 23. září 2020 do 10:00), nebo se na konferenci prokáže písemným potvrzením oddílu
(podpis odpovědného zástupce oddílu viz web ŠSČR www.chess.cz/vyhledavani-oddilu či spolkový rejstřík!).

Program jednání konference ŠSLK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení konference
Schválení Jednacího řádu konference
Ustavení orgánů konference
Zpráva mandátové komise
Schválení programu jednání konference
Zpráva o činnosti VV ŠSLK a jednotlivých komisí
Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2019
Zpráva o čerpání rozpočtu v roce 2020
Zpráva Revizní komise ŠSLK
Schválení hospodaření a účetní závěrky 2019
Schválení (vzetí na vědomí) hospodaření 2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 a jeho schválení
Volba delegátů ŠSLK na konferenci ŠSČR 2021
Různé a diskuze
Ukončení konference v cca 16:00

Podkladové materiály konference jsou dostupné na www.sachy.org postupně tak, jak budou k dispozici.
Po skončení konference proběhnou losovací schůze KP a KS 2020/2021.
ŠSLK proplatí delegátům, členům VV, předsedům (či v zastoupení) komisí a webmasterovi cestovní náhrady dle Ekonomické směrnice ŠSČR.
Ve Stráži pod Ralskem 25. 8. 2020
Zdenek Maršálek

Jan Malec

předseda ŠSLK

sekretář ŠSLK

Potvrzení delegáta na Konferenci ŠSLK
konané dne 26. září 2020 v Turnově

Šachový oddíl
potvrzuje, že delegátem oddílu na Konferenci ŠSLK je
jméno a příjmení delegáta

jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za oddíl
(hůlkovým písmem - hlavně čitelně)

číslo LOK

mobilní telefon:

podpis osoby oprávněné jednat za oddíl
(ideálně i razítko oddílu)

