FEDERACIÓ CATALANA DE BÀDMINTON
Granollers, 3 de maig de 2019
A l'atenció del Senyor/a president/a

Benvolgut amic/ga,
Mitjançant la present et convoquem a l’

ASSEMBLEA GENERAL

ORDINÀRIA de la Federació, que se celebrarà el
Dimarts, 4 de juny de 2019
a les 19:30 h. en primera convocatòria i a les 20:00 h. en segona, a la seu de la
FECAB (Pavelló Municipal del Congost, C/ Maria Palau, 19-21,
Granollers).
La documentació objecte de
assembleistes a l’esmentada seu.

l’Assemblea

estarà

a

disposició

dels

Adjuntem la documentació següent:
•
•
•

Ordre del dia
Acta de l’Assemblea anterior
Proposta preus temporada 2019-20

Esperant la teva assistència, aprofito l'avinentesa per a saludar-te molt
cordialment.

Rafael Lucas Ruiz
President

FEDERACIÓ CATALANA DE BÀDMINTON
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE
LA FEDERACIÓ CATALANA DE BÀDMINTON
Dia 4 de juny de 2019, a les 19:30 h en primera convocatòria i a les 20:00 h en
segona, a la SALA DE REUNIONS de la seu de la FECAB, (Pavelló del
Congost, C/ Maria Palau 19-21, Granollers).

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
2. Informe del President
3. Memòria d’activitats de la temporada 2018-2019
4. Calendari d’activitats de la temporada 2019-2020
5. Comptes anuals de l’exercici 2018
6. Pressupost de l’exercici 2019
7. Quotes i preus temporada 2019-2020
8. Ratificació del nou vocal de la Junta Directiva
9. Nomenament dels interventors de comptes per a l’exercici 2019
10. Torn obert de paraules

Article 57è DOGC 5628 DECRET 58/2010: “Com a norma general, la representació recau en el
president o presidenta de l'entitat. En el cas d'impossibilitat manifesta del president o
presidenta per exercir la seva representació en una assemblea, la pot exercir el/la
vicepresident/a que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el registre de la
Secretaria General de l'Esport, pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom
consti inscrit en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. En el cas de
les seccions esportives, la representació recau en el representant legal de l'entitat o en el
responsable de la secció, sempre que consti degudament inscrit en el registre d'Entitats
Esportives de la Generalitat de Catalunya”. De produir-se aquesta situació, caldrà que el
vicepresident assistent a l’assemblea presenti la credencial signada pel seu president.

