A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület tagjai részére
Tárgy:
meghívó közgyűlésre
Továbbítva: e-mailen és postai úton
Tisztelt Egyesületi Tag!
A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (6720 Szeged, Kígyó utca 4.) – a
továbbiakban: Egyesület – igazgatója tisztelettel meghívja az Egyesület tagjait az Egyesület nyilvános
közgyűlésére,
amelyet 2011. május 30-án, 11:00 órakor, a munkaszervezet működési helyén, a 6722 Szeged, Gutenberg
utca 18. II/7. szám alatti címen (6-os kapucsengő), az ingatlan tárgyalótermében tartunk meg.
A közgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

egyesületi taglista áttekintése;
beszámoló az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról;
döntés az Egyesület 2010. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról;
döntés az Egyesület Elnökségének 2010. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról;
döntés az Egyesület 2010. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének elfogadásáról;
döntés a 2011. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadásáról;
alapszabály módosítása az Egyesület rendes és pártoló tagsági körének kiterjesztése (VI. 1.
első bekezdés) és az ezzel összefüggő rendelkezések (VI. 1. harmadik bekezdés; VI. 6. első
bekezdés; VII. B) 1. ötödik bekezdés; VII. D) második bekezdés) tekintetében;
döntés munkaügyi kérdésekben – Dr. Molnár István igazgató (a munkavégzés helye miatt
módosított) munkaszerződés módosításának jóváhagyása;
az Axiál Kft-vel pályázatfigyelési szolgáltatás tárgyában kötendő megbízási szerződés tervezet
jóváhagyása;
az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett, valamint más hazai és EU-s, kutatás-fejlesztési,
innovációs, illetve egyéb tárgyú pályázati kiírásokkal kapcsolatos pályázatírási és / vagy
projektmenedzsment
tevékenységre
vonatkozóan
szervezett
formában
történő
együttműködésre kész egyesületi tagokkal kötendő együttműködési megállapodás tervezet
jóváhagyása;
egyebek.

Amennyiben a tag személyes megjelenés helyett meghatalmazott útján kíván részt venni a közgyűlési ülésén, kérjük, hogy a
jelenlévő meghatalmazott a MELLÉKELT (kitöltött) írásbeli meghatalmazását a helyszínen csatolja. Felhívjuk a
tisztelt egyesületi tagok figyelmét, hogy a jelen Közgyűlés akkor lesz határozatképes, ha azon a tagok több mint a
fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az 1 órával későbbi időpontra összehívott megismételt Közgyűlés akkor
határozatképes az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban, ha azon a tagok legalább 20 %-a jelen van.
Tisztelettel arra kérünk minden egyesületi tagot, hogy ezt az e-mailt, valamint a postai úton elküldött meghívót
szíveskedjen e-mailen a deme.erzsebet@darinno.hu e-mail címen vagy telefonon a 62/549-500-as
telefonszámon visszaigazolni.
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Szeged, 2011. május 15.

Tisztelettel:
Dr. Molnár István, igazgató
DA-RIÜ Khe.

