
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 4.4 Stanov ČNS si Vás jménem Výkonného výboru (VV) 

dovoluji pozvat na Konferenci středočeského KNS. Hlavními důvody svolání Konference 

KNS jsou schválení roční účetní uzávěrky 2015, přijetí nového rozpočtu 2016 a řízení soutěží 

s projednáním a schválením chystaných změn v roce 2016. 

Jednání se uskuteční v sobotu: 27. února 2016 od 10:00 hodin, v klubovně oddílu Osnice. 

 

Program jednání 

1. Zahájení Konference 

2. Zpráva VV KNS za rok 2015: 

Zpráva předsedy o činnosti VV KNS, Zpráva STK, Zpráva komise mládeže (KM), 

Zpráva o hospodaření, Zpráva komise rozhodčích a trenérů, Zpráva komise  

rozvoje a propagace 

3. Zpráva revizní komise KNS 2015 

4. Předání ocenění za rok 2015 

5. Diskuse 

      Přestávka  

6.       Řízení soutěží 2016. Soutěže 2016 - podání přihlášek ( muži, mládež ), zaplacení  

      startovného pro rok 2016 ( 300 Kč pro KP/KS ), losování a přidělení pořadatelství  

      na sportovní akce 2016 

      7.       Schválení rozpočtu pro rok 2016 

8.       Diskuse a různé 

9.       Schválení usnesení Konference, závěr ( předpoklad 14.00 hod. ) 

  

Přílohy a organizace: 

a)    Mandát delegáta Konference ( samostatná příloha ) dle ustanovení čl. 4.3.5 Stanov   

       ČNS z řad vedoucích /zástupců oddílů/ klubů jim sdružených v KNS a rovněž předsedů/  

       vedoucích ONS. Dále pak členové VV KNS, revizní komise a další pozvaní hosté. 

       Poznámka: Delegáti se prokazují platným Mandátem od oprávněné osoby klubu, nebo     

       předsedou/ sekretářem ONS u delegátů za ONS. 

b)    Návrh orgánů Konference: Moderátor – Ing. Peter Rackovský, Organizační komise:  

       Miloslav Vach, Jiří Potočník, Zapisovatel: bude doplněno, Ověřovatel: bude doplněno. 

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

       www.stredoceskynohejbal.cz viz. Formuláře ke stažení. Startovné do soutěží je možné  

       uhradit bankovním převodem, nebo přímo na jednání Konference  ( pokladní doklad ).  

d)    Cestovné náklady si hradí vysílající klub/ svaz. 

 

V Čáslavi dne 21.ledna 2016          

        Ing. Peter RACKOVSKÝ 

           sekretář KNS 

 

 

http://www.stredoceskynohejbal.cz/


 

 

 

 

 


