MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE

nová šance 25. 6. 2018
Vážení hráči, trenéři, fanoušci či rodiče našich nezletilých dětí,
ve čtvrtek 7. 6. 2018 se konala mimořádná členská schůze FOTBAL STUDÉNKA z.s., která měla za úkol zvolit si
nové vedení, jelikož stávající výkonný výbor včetně předsedy klubu, podal v průběhu května svou rezignaci.
Bohužel, na členské schůzi se nepřihlásil o vedení klubu žádný zájemce, a proto musela členská schůze přijmout
následující usnesení…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z důvodu nezvolení nového vedení, tak ve svých funkcích zatím zůstává stávající výbor, který v co nejkratší době
přivede FOTBAL STUDÉNKA do "umělého spánku" a na základě rozhodnutí členské schůze má nastaveny tyto
úkoly pro nejbližší období:
1. VV vypoví smlouvu na nájem hřiště k 30. 6. 2018 a do nového soutěžního ročníku žádný tým pod
hlavičkou FOTBAL STUDÉNKA nepřihlásí.
2. VV připraví a dohodne převod veškeré mládežnické základny do klubu SK Statek Nová Horka tak, aby
byla nová sezóna v jednotlivých kategoriích již zahájena pod hlavičkou SK Statek Nová Horka (tato
varianta již byla předběžně s vedením Nové Horky projednána).
3. VV řádně vyúčtuje veškeré dotace s ohledem na ukončení činnosti klubu a značka FOTBAL STUDÉNKA,
bude nadále evidována pro případ obnovení své sportovní činnosti v budoucnosti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stávající výkonný výbor tak začal intenzivně připravovat převod mládežnické členské základny do Nové Horky.
Mezitím nejen kolem družstva mužů, ale začali ihned jako supi kroužit okolní i vzdálenější kluby, které mají zájem
doplnit své týmy našimi hráči. Již v průběhu pátečního odpoledne, mne ale kontaktovala skupina hráčů našeho
týmu mužů, která projevila zájem kandidovat do vedení klubu společně s dalšími lidmi a požádali o svolání nové
mimořádné členské schůze. V průběhu víkendu naše společné jednání intenzivně pokračovalo, a proto jsem
v zájmu zachování našeho klubu, rozhodl o svolání nové mimořádné členské schůze nejbližší možný termín,
který naše stanovy dovolují. Zároveň se členové výkonného výboru rozhodli podat přihlášku do nového
soutěžního ročníku ve všech kategoriích a věříme, že nová skupina na členské schůzi klub převezme a fotbal pod
hlavičkou FOTBAL STUDÉNKA ve Studénce nebo někde v okolí, bude nadále pokračovat.
Vážení hráči, trenéři, fanoušci a rodiče našich nezletilých členů, vaše účast na této druhé mimořádné členské
schůzi, která se koná v pondělí 25. června 2018 od 18:30 hodin v klubovně na zimním stadionu ve Studénce,
je nesmírně pro další budoucnost klubu důležitá. Stejně důležité je také zapojení dalších hráčů a rodičů do
organizace klubu, zejména s pomocí při trénincích nebo domácích zápasech či turnajích.

NEZVOLENÍ NOVÉHO VEDENÍ KLUBU NA TÉTO DRUHÉ MIMOŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZI,
BOHUŽEL DEFINITIVNĚ UKONČÍ ČINNOST FOTBAL STUDÉNKA z.s.
Libor Slavík – předseda FOTBAL STUDÉNKA

POZVÁNKA na MIMOŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI
Na základě rezignace předsedy klubu (více informací na druhé straně této pozvánky), srdečně zveme všechny členy
FOTBAL STUDÉNKA z.s., včetně zákonných zástupců našich členů mladších 15 let, na mimořádnou členskou schůzi, která
se koná v pondělí 25. června 2018 od 18:30 hodin (prezentace od 18:15) v klubovně na zimním stadionu ve Studénce.
Program členské schůze > 18:30 – 20:00 hodin:
1. Prezentace účastníků (od 18:15 hodin)
2. Rezignace předsedy, členů výkonného výboru a revizora spolku
3. Návrhy nových kandidátů na členy výkonného výboru a revizora spolku
4. Volby nového vedení klubu
5. Diskuze k dalšímu směřování klubu
6. Formulace usnesení a závěr
V souladu s platnými stanovami, má právo hlasovat a volit orgány spolku každý člen starší 15 let, členy mladší 15 let
zastupuje jejich zákonný zástupce. Fotbal je nejpopulárnějším a nejmasovějším sportem na světě, a nejinak je tomu i v
našem městě. Po první mimořádné členské schůzi ze dne 7.6.2018, se aktuálně klub nachází v „klinické smrti“, ale vést jej
ve Studénce dál, projevili noví lidé. Přijďte je zvolit na poslední možnou chvíli, jinak bude činnost klubu definitivně
ukončena.

Vážení hráči, trenéři a rodiče našich nezletilých členů, vaše účast na mimořádné členské schůzi je velice důležitá stejně
tak, jako je možnost zapojit se do dění našeho fotbalového klubu ať už jako člen výboru nebo asistent trenéra u
některého z našich družstev. Neváhejte proto a přijďte osobně na členskou schůzi, a v případě, že se přece jen nemůžete
členské schůze zúčastnit, předejte vyplněnou plnou moc svému trenérovi. Pokud nebude členská usnášeníschopná,
nemůže být nové vedení klubu zvoleno a klub tak definitivně skončí…

Plná moc
Já člen FOTBAL STUDÉNKA z.s. ……………………………….…………..……………………………, Datum narození ……………..……….……………
Bytem ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………., uděluji plnou moc
panu (paní) ………………………………………………………..………………………..…………….., Datum narození .……….……………………………..,
aby mne zastupoval (a) dne 25. 6. 2018 při jednání mimořádné členské schůze FOTBAL STUDÉNKA z.s..
Prohlašuji, že mé zájmy a zájmy zmocněnce nejsou v rozporu.

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis člena FOTBAL STUDÉNKA z.s. (u osob mladších 15 let podpis zákonného zástupce)
Udělenou plnou moc přijímám.

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis zmocněnce

