Tisztelt Tagszervezet vezető Asszony/Úr!
A Magyar Búvár Szakszövetség ügyvezető elnökégének határozata alapján a Tisztújító Közgyűlésre 2018.
február 7-én 14:00 órai kezdettel kerül sor.
A Szakszövetség ügyvezető elnöksége Jelölő Bizottságot állított fel, melynek tagjairól egyhangú elnökségi
döntés született.
A Jelölő Bizottság elnöke: Holczmüller Anikó
A jelölő bizottság tagjai: Miklós Tamás és Medek Miklós
A Jelölő Bizottság elkötelezett abban, hogy a jelölés tiszta és etikus legyen.
Feladata a beérkező jelölések fogadása és elbírálása, a jelöltek állítása és nyilatkoztatása a jelölés elfogadásáról,
a jelöltlista kiküldése a tagszervezetek részére, majd a Tisztújító Közgyűlésen a jelöltek neveinek ismertetése.
Tisztújító Közgyűlésen választás útján az Alapszabály 19.§ (1) bekezdés szerint az alábbi tisztségek betöltésére
kerül sor:
- Elnök
- Technikai alelnök
- Sport alelnök
- Elnökségi tagok
- Felügyelő Bizottság elnök
- Felügyelő Bizottság tagok
A tagok titkos szavazással szavaznak, melyet egy háromtagú Szavazatszámláló Bizottság felügyel. A titkos
szavazás a szavazólapok urnába helyezésével történik.
Jelöltekre olyan egyesületi tagok és tagsággal nem rendelkezők jelölését várjuk, akik az újonnan megalakuló
elnökségben felelősségteljesen részt kívánnak venni a Szakszövetség stratégiai irányvonalának kialakításában,
működtetésében és a szakmai ügyvezetésben, akikről a tagság úgy gondolja, hogy eddigi szakmai
tapasztalataikat a búvár sport javára tudják fordítani, valamint kellő lelkesedéssel és kitartással rendelkeznek
ahhoz, hogy terveiket meg is valósítsák és személyiségükkel, kiállásukkal különböző fórumokon. az MBSZ
értékeit és érdekeit képviselni tudják.
Jelölt állításakor mindenképp vegyék figyelembe az MBSZ Alapszabály XIII. fejezet 39§. 3-4., valamint 9.
pontját, azaz az MBSZ vezető tisztségviselőire vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat. A jelölés akkor válik
érvényessé, amikor a jelölt a tagszervezet jelölését elfogadja és erről írásban nyilatkozik.
Ezúton is kérjük a Tisztelt tagszervezetek képviselőit, hogy a jelöltekre vonatkozó személyi javaslataikat a Jelölő
Bizottság
elnökéhez
szíveskedjenek
eljuttatni
legkésőbb
2018. január 7. napjáig, az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. II/201.
E-mail: buvar@buvar.hu
Sportbaráti üdvözlettel:
Budapest, 2017. december 5.
Holczmüller Anikó
Jelölőbizottság elnöke

