Jihočeský šachový svaz, Skuherského č. 14, 370 01 České Budějovice
Delegáti
řádné konference JčŠS
V Č. Budějovicích 22. srpna 2017

Pozvánka
Výkonný výbor Jihočeského šachového svazu svolává řádnou konferenci Jihočeského
šachového svazu, která se uskuteční dne 16. září 2017 od 10,00 hodin v prostoru menzy VŠTE
v Českých Budějovicích, ul. Okružní.
Delegátem konference se může stát člen šachového oddílu, registrovaný v JčŠS a starší 18-ti let. Na
konferenci mohou být zastoupeny jen oddíly registrované u ŠSČR s působností v JčŠS ke dni
konference

Program
1. část konference
Zahájení konference JčŠS a volby řídícího konference
Volba pracovních komisí
Zpráva mandátové komise
Komentář ke „Zprávě o činnosti VV a komisí“
Komentář ke „Zprávě o hospodaření“
Zpráva revizní komise
Návrh rozpočtu JčŠS na rok 2018 a čl. příspěvků
a plánu činnosti JčŠS na r. 2018
8. Návrh na předsedu JčŠS, členy VV JčŠS a členy
revizní komise JčŠS
9. Návrh na delegáty konference ŠSČR 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

předseda VV JčŠS
řídící konference
předseda MK
předseda VV JčŠS
hospodář VV JčŠS
předseda RK JčŠS
řídící konference
předseda VV JčŠS
předseda VV JčŠS

10. Diskuse k předloženým materiálům 4 - 9
11. Zpráva mandátové komise
12. Volba předsedy JčŠS, členů VV JčŠS a členů
revizní komise JčŠS
13. Volba delegátů na konferenci ŠSČR 2018
14. Zpráva volební komise
15. Zpráva návrhové komise
Hlasování o předložených materiálech
16. Zakončení 1. části konference
Písemné podklady:
1. Zpráva o činnosti VV JčŠS, komisí a organizace
2. Zpráva o hospodaření JčŠS + podklady
3. Návrh rozpočtu a plánu činnosti na r. 2018
4. Návrh na předsedu JčŠS, členy VV JčŠS
a členy revizní komise na další volební období
5. Návrh na delegáty celostátní konference ŠSČR
konané v r. 2018

předseda MK
předseda VK
předseda VK
předseda VK
předseda NK
předseda VV JčŠS

- web
- web
- web
- web
- na místě

Písemné podklady budou zveřejněny na webu JčŠS k volnému stažení min. 14 dní předem.

2. část konference
Po skončení 1. části konference se bude konat losovací schůze soutěží družstev pořádaných a
řízených JčŠS dle „Rozpis pro sezónu 2017/18“
1. Termínový kalendář včetně „Rozpisu soutěží pro sezónu 2017 – 2018
2. Rozdělení družstev do skupin
3. Losování čísel pro družstva

předseda STK
předseda STK
člen STK

Počet delegátů se stanovuje dle klíče schváleného „Jednacím řádem z r. 2008“ a stanovuje se na
základě aktivní členské základny k 5. září 2017.

