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Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Αξιότιμες και αξιότιμοι συμπατριώτισσες και συμπατριώτες
Αξιότιμα Μέλη της Νεολαίας μας
Σας προσκαλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας,
η οποια θα λάβει χώρα στις 7 Ιουνίου του έτους 2020 στη Φρανκφούρτη στη
διεύθυνση Solmsstraße 1 a - 60486 - Frankfurt am Main και ώρα 11.30 π.μ.
με τα θέματα:
1) Απολογισμός δράσης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
2) Οικονομικός απολογισμός
3) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλαγή του απερχόμενου Δ.
Συμβουλίου
4) Προτάσεις και τοποθετίσεις Μελών
5) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών για Νέα
διοίκηση.
6) Εκλογή Συμβουλίου Νεολαίας της Παν. Ομ. Ευρώπης
Παρακαλούμε όλες και όλους σας να προσέλθετε στη Γενική Συνέλευση. Σας
ενημερώνουμε επίσης ότι θα λάβετε και επιστολή για την Τακτική Γενική
Συνέλευση. Σε περίπτωση μή απαρτίας των μελών, η επόμενη Γεν. Συνέλευση
θα επαναληφθεί μετά απο 1 ώρα την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο.
Οι Καταστατικές διατάξεις που ρυθμίζουν τον αριθμό των Αντιπροσώπων των
Συλλόγων. Άρθρο 12, Παράγραφος 1 και 2, είναι οι ακόλουθες:
Κάθε αναγνωρισμένος Σύλλογος , Αδελφότητα, ή Κοινότητα Ηπειρωτών,
εκπροσωπείται ανάλογα με τον αριθμό των τακτικών και ταμειακά
τακτοποιημένων μελών των τευταίων εκλογών με την παρακάτω αντιστοιχία,
σύμφωνα με το Άρθρο 12, παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας:

Μέχρι 30 μέλη: 1 αντιπρόσωπος
Από 31 μέχρι 60 μέλη : 2 αντιπρόσωποι
Από 61 μέχρι 90 μέλη : 3 αντιπρόσωποι
Από 91 μέχρι 120 μέλη : 4 αντιπρόσωποι
Από 121 μέλη και πάνω: 5 αντιπρόσωποι
Ο έλεγχος των αντιπροσώπων θα γίνει με βάση το Πρακτικό των τελευταίων
εκλογών, όπου αποδεικνύεται ο αριθμός των οικονομικά τακτοποιημένων
μελών και ο δικαιούμενος αριθμός αντιπροσώπων.
Παρακαλείται ο Πρόεδρος, ή, ο Γραμματέας του κάθε Συλλόγου, να έχει μαζί
του κατά την ημέρα της Γεν. Συνέλευσης ένα αντίγραφο του Πρακτικού των
τελευταίων εκλογών .
Η συνδρομή για κάθε Σύλλογο, Αδελφότητα, ανέρχεται στο ποσό των 120. € για
2 χρόνια. Για κάθε αντιπρόσωπο οι Σύλλογοι , Αδελφότητες καταβάλουν το
ποσό των 10.€.
Αιτήσεις εγγραφής στα μή Τακτικά Μέλη της Ομοσπονδίας καθώς και η
καταβολή των συνδρομών μπορούν να γίνουν και κατά τη διάρκεια της
Συνέλευσης.
Για τη δήλωση Αντιπροσώπων για τις εκλογές τις Ομοσπονδίας θα βρείτε
έτοιμη λίστα την οποια μπορείτε να εκτυπώσετε απο την Ιστοσελίδα της
Ομοσπονδίας, στην (ενότητα) Αίτηση Εγγραφής.
http://www.panepirotiki.eu/index.php?id=34&L=0%27%22%27
Σε όλους τους Συλλόγους αποστέλλεται το έντυπο : «Δήλωση συμμετοχής
Αντιπροσώπων» έτοιμο προς εκτύπωση.
Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε μας στο 01758822229
ή στείλτε μας eMail thomas-ginis@t-online.de
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
απο το Γραφείο Τύπου
της Π.Ο. Ευρώπης

Panepirotscher Verband Europas e,V 1976 President Dimitrios Ntokos – Amtsgericht Sttutgard- WR339

