ПРОТОКОЛ
От

заседание на Управителния съвет

на Сдружение „Български планински водачи“
Днес, 04.03.2017 г. От 17 ч., се проведе заседание на Управителния съвет на
Сдружение „Български планински водачи“. Заседанието бе осъществено чрез скайп
връзка.
Председателят на събранието предложи събранието да се проведе при следния
Дневен ред:
1. Насрочване на дата за свикване на Общо събрание на Сдружението;
2. Приемане на предложение за промени в Устава на Сдружението, които да бъдат
гласувани на ОС;
3. Приемане на предложение на Правила за членство в Сдружението;
4. Приемане на нови членове на Сдружението.
Учредителното събрание единодушно прие предложения дневен ред и пристъпи
към разглеждането му.
По дневния ред, учредителите взеха е д и н о д у ш н о следните
РЕШЕНИЯ:
По точка първа:
Бе предложена датата 20 април 2017 г. за свикване на Общо събрание.
Приема се единодушно.
По точка втора:
Председателят предложи следните промени в Устава на Сдружението, които да бъдат
представени на ОС от името на УС:
Към Чл.23 „Състав и мандат на Управителния съвет“ да бъде добавена точка 3, както
следва:
Чл.23 (3) Председателят и членовете на съвета изпълняват задълженията си по
представителство и управление абсолютно безвъзмездно с цел постигане целите на
Сдружението.
Приема се единодушно от УС и ще се предложи за гласуване на ОС.
По точка трета:

1

Предлагат се детайлно разписани Правила за членство в Сдружението, които
регламентират правата и задълженията на членовете, размера на членския внос, както и
начините и сроковете за плащане.
Приема се единодушно от УС и ще се предложи за гласуване на ОС.
По точка четвърта:
Приемат са следните нови членове на Сдружение БПВ:
Ивайло Атанасов Тонев
Маргарита Боримирова Ангелова
Димитър Валериев Самунев
Христо Атанасов Николов
Калоян Пейчев
Надежда Бориславова Карастоянова
Тихомир Борисов Димитров
Живко Димитров Жечев
Николай Давидков
След изчерпване на точките от дневния ред, председателят на събранието благодари на
присъстващите и закри заседанието на Управителния съвет.

................................................
/Любен Любенов Грънчаров – председател на УС/

................................................
/Веселина Красимирова Филипова – протоколчик/

Участници:
Трите имена

ЕГН/ЛНЧ

1.

Любен Любенов Грънчаров

7812033208

2.

Александър Анатолиев Серафимов

8609273044

3.

Веселина Красимирова Филипова

8601096317

Подпис
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