НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
NATIONAL YOUTH FORUM - BULGARIA
ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 10.09.2017 г., ГР.СОФИЯ
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,
На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум“ (НМФ), чл.
27 от ЗЮЛНЦ и решение на Управителния съвет от 07.08.2017 г. , се свиква Общо събрание на
10 СЕПТЕМВРИ (неделя) 2017 г. с начален час 10.00 часа, в Конферентна зала на Център за
подготовка на ученици за олимпиади - София, с адрес: гр. София, бул. “ Драган Цанковʺ
21А, при следната Програма и Дневен ред:
10-ти септември (неделя)
ОБЩО СЪБРАНИЕ:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Промяна на статута на организации-членове
2. Отмяна на решенията от Общо събрание от 11.06.2017 година
3. Отчет за дейността на УС и КК в периода януари-август 2017 година
4. Промени в Устава на НМФ
5. Прием на документи, позиции, становища и други
6. Освободжаване на членове на УС
7. Прием на нови членове в НМФ
8. Други

Канят се всички организации-членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове. Членътюридическо лице участва в Общото събрание чрез свой упълномощен представител (делегат)
– физическо лице на възраст между 18 и 35 години (включително). Упълномощаването на
представителя в Общото събрание на НМФ се извършва от органа, който има това
правомощие, съгласно вътрешните актове на съответната организация – член на сдружението.
Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на
адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при
поискване.

09 август 2017 г.
гр. София

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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