Jizersko-ještědský horský spolek
Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1
telefon: 485 109 717, horskyspolek@volny.cz, www.horskyspolek.cz

Pozvánka na členskou schůzi JJHS,
která se bude konat v sobotu 6. 4. 2019 od 10.00 hod. v pivovaru Konrád ve Vratislavicích
nad Nisou. Schůze je zároveň valnou hromadou společnosti Servis JJHS, s.r.o.
V případě, že členská schůze nebude schopná usnášení (tj. bude přítomno méně než 25 %
k hlasování oprávněných členů), svolává se dle § 14 odst. 2 stanov JJHS nová členská schůze
na 10.15 hod. téhož dne na stejném místě, která bude schopná usnášení v jakémkoliv počtu
zúčastněných členů.
Program:
1. Prezence
2. Kontrola schopnosti usnášení
3. Volba řídícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Volba mandátové, volební a návrhové komise
5. Schválení programu členské schůze
6. Zpráva o činnosti JJHS v roce 2018
7. Zpráva o hospodaření v roce 2018
8. Zpráva o revizi hospodaření za rok 2018
9. Schválení výroční zprávy JJHS za rok 2018
10. Schválení roční účetní uzávěrky a rozdělení hospodářského výsledku Servis JJHS, s.r.o. za rok
2018
11. Schválení členských příspěvků na rok 2020
12. Plán činnosti JJHS v roce 2019
13. Návrh rozpočtu JJHS na rok 2019
14. Volba členů výboru
15. Udělení čestného členství členům: Petr Forman, Jan Škoda, Milan Šteinfest
16. Diskuse
17. Usnesení
18. Volné a různé

Kandidáti na členy výboru:
Ing. Pavel Schneider – předseda
Ing. Aleš Kočí – místopředseda
Ing. Šárka Němcová
Bc. Nikola Neumannová
Petr Polda
PhDr. Libor Stejskal, PhD.
Otto Ulman, DiS.
Ing. Michal Vinař
Bc. Pavlína Voničková
Každý člen, který má zaplaceny členské příspěvky na rok 2019, má nárok na 1 ks Ročenky
JJHS 2018 zdarma. Ročenky si bude možné opět vyzvednout na schůzi.
Abychom předešli frontám, prosíme všechny členy, aby své členské příspěvky zaplatili pokud
možno ještě přede dnem konání členské schůze. Příspěvky je možné platit v kanceláři JJHS
vždy v úterý od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 nebo bankovním převodem na účet JJHS
Fio banka, a, s., č. ú.: 2501113643/2010.

Zpráva o činnosti JJHS za rok 2018, zpráva o hospodaření JJHS za rok 2018, návrh rozpočtu
JJHS na rok 2019 a návrh plánu činnosti JJHS v roce 2019 budou k dispozici na webových
stránkách JJHS minimálně 10 dní před termínem konání členské schůze v záložce „členství“.
Ing. Pavel Schneider, v. r.
Předseda výboru Jizersko-ještědského horského spolku

