POZVÁNKA

VIZE TANCE z.s.
IČO 22693831
se sídlem Celetná 17, 110 00 Praha 1

svolává

valnou hromadu
Termín konání:10. září 2020v 16.00
Místo konání: Invalidovna Praha, Sokolovská 24/136, 186 00 Praha 8 – Karlín

Program:
1. Fungování Vize:
○ co Vize dělá, progres a směřování
○ výsledky práce - komise (dopisy v době karantény, ITI, dotace a granty)
○ otázka členství ve spolku, členské příspěvky
2. Prezentace nově přijatých členů
3. Zvolení vedení Vize tance z.s. - správní rada
4. Různé
5. Závěr

V Praze dne 24. 7. 2020
Za Vizi tance
Marie Kinsky,
předsedkyně spolku

VIZE TANCE z.s., c/o IDU, Celetná 17, 110 00 Praha 1, e-mail: vize@vizetance.org, www.vizetance.org

Znění mailu pro členy:

Vážený XY,

s radostí Vám sděluji, že předsedkyně spolku Vize tance z.s. Marie Kinsky svolává tímto valnou hromadu
spolku. Já si Vás dovoluji tímto e-mailem na zasedání valné hromady Vize tance z.s. pozvat.

Datum a čas je10. září 2020 v 16.00
Místo zasedání Valné hromady je v Invalidovně - Invalidovna Praha, Sokolovská 24/136, 186 00 Praha 8 –
Karlín

Návrh pořadu jednání valné hromady:
1. Fungování Vize:
○ co Vize dělá
○ výsledky práce - komise (dopisy v době karantény, ITI, dotace a granty)
○ otázka členství ve spolku, členské příspěvky
2. Prezentace nově přijatých členů
3. Zvolení vedení Vize tance z.s. - správní rada
4. Různé
5. Závěr
Vzhledem k volbě nové správní rady je nyní možné nominovat kohokoliv ze spolku. Návrh na nominaci je
mi možné zaslat e-mailem, navržené kolegy informuji o jejich možnosti, po přijetí jejich nominace bude
následně možná jejich volba do správní rady Vize tance z.s.
Volba je možná pouze pro členy spolku.

Valná hromada může také sloužit jako platforma pro přijetí nových členů, proto neváhejte pozvat nové
zájemce, kteří by se ztotožnili s cílem a směřováním Vize tance.

Prosím Vás o potvrzení účastido mailu do20. srpna 2020.
S pozdravem
Barbora Laierová

VIZE TANCE z.s., c/o IDU, Celetná 17, 110 00 Praha 1, e-mail: vize@vizetance.org, www.vizetance.org

