
Krajský nohejbalový svaz 

STŘEDNÍ ČECHY 

SKO ČUS 

                              Zátopkova 100/2, Břevnov, Praha 6, 160 17 
 

POZVÁNKA 
NA KONFERENCI KRAJSKÉHO NOHEJBALOVÉHO SVAZU ( KNS )  

STŘEDNÍ ČECHY 

Vážení, 

na základě ustanovení článku 4.3 Stanov ČNS si Vás dovoluji jménem Výkonného výboru  

( VV ) pozvat na Konferenci středočeského KNS, jejíž součástí je schválení roční účetní 

uzavírky 2018, přijetí rozpočtu na rok 2019 a schválení řízení soutěží v roce 2019. 

. 

Jednání se uskuteční v sobotu: 

23. února 2019 od 10:00 hod. v klubovně oddílu Osnice ( ul. Sportovní 579 ) 
 

Program jednání        čas - orientačně 

1. Zahájení, schválení Jednacího řádu a programu Konference 10.00 -  10.05  

2. Volba orgánů Konference, zpráva organizační komise  10.05 – 10.10 

3. Zprávy VV KNS 2018   - zpráva předsedy o činnosti VV 10.10 - 

          - zpráva STK      

          - zpráva komise mládeže ( KM ) 

          - zpráva o hospodaření 

          - zpráva komise rozvoje a propagace             - 10.45 

4. Zpráva revizní komise KNS za rok 2018   10.45 – 10.50  

5. Předání ocenění za rok 2018     10.50 – 11.10 

Přestávka - podání přihlášek družstev mužů a mládeže, zaplacení 11.10 -   

startovného ( 300 Kč ) družstev mužů, jistin ( 500 Kč ), pro rok 2019            - 12.00 

6.       Příprava soutěžního ročníku 2019, losování a přidělení  12.00 -  

      pořadatelství na sportovní akce KNS v roce 2019            -  13.30 

      7.       Schválení rozpočtu na rok 2019     13.30 – 13.50   

      8.       Diskuse, různé       13.50 – 13.55  

      9.       Schválení usnesení Konference, závěr    13.55 – 14.00 

  

Poznámky: 

a) Pozvánka určena, pro delegáty Konference s hlasem rozhodujícím dle ustanovení čl.  

4.3 Stanov ČNS z řad zástupců klubů a svazů sdružených v KNS, včetně členů VV  

KNS, dozorčí rady a dalších hostů.  

b) Tiskopisy přihlášek do soutěží řízených KNS jsou k dispozici na stránkách:  

www.stredoceskynohejbal.cz viz Formuláře ke stažení. 

c) Po skončení jednání Konference, předání trofejí, medailí a diplomů zvoleným  

pořadatelům mládežnických akcí 2019. 

d) Cestovné náklady hradí vysílající klub, nebo svaz.  

e) Občerstvení zajištěno po celou dobu jednání. 

 

                   Sekretář KNS         

          Ing. Peter RACKOVSKÝ 

 

http://www.stredoceskynohejbal.cz/

