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POZVÁNKA NA USTANOVUJÚCU KONFERENCIU LERMAS
Miesto konania: hotel Junior –Piatrová, Karvaša a Blahovca 3607/54, 03861 Vrútky, N49.120066, E18.887717
Termín a čas: 20.1.2018, 10.00-17.00
Na základe rozhodnutia prípravného výboru asociácie LERMAS sa uskutoční ustanovujúca konferencia
združenia podľa nasledovného návrhu programu konferencie:
Program ustanovujúcej konferencie LERMAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Voľba zapisovateľa
Voľba mandátovej komisie
Správa mandátovej komisie
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy programu konferencie
Schválenie programu konferencie
Voľba pracovného predsedníctva
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisnice
Stanovy asociácie – zmeny a doplnenia - diskusia
Schválenie stanov asociácie
Voľba rady odborností (osobitne Le a osobitne Ra)
Voľby predsedu rady Le a Ra (osobitne Le a osobitne Ra)
Voľba členov predsedníctva
Voľba predsedu a podpredsedu asociácie
Návrh na zloženie sekretariátu a voľba pracovníkov sekretariátu
Voľby členov kontrolnej a revíznej komisie (predseda,2 členovia)
Voľba kandidátov do Prezídia SNA
Voľba členov subkomisie CIAM FAI
Návrh na stanovenie výšky členského poplatku, schválenie
Predloženie a schválenie plánu práce LERMAS na rok 2018
a. Organizácia, príprava dokumentov a riadiacich aktov LERMAS
i. Štatút asociácie
ii. Športový poriadok leteckých modelárov
iii. Športový poriadok raketových modelárov
iv. Disciplinárny poriadok
v. Ekonomická smernica
b. Oblasť práce s mládežou

i. Sústredenia a príprava nových reprezentantov
ii. Letný modelársky tábor
iii. Náborové súťaže pre mladých adeptov
iv. Prehodnotenie súčasných národných pravidiel pre mladých modelárov
c. Termínované úlohy
i. Zaslanie žiadostí o obnovenie a vystavenie FAI licencií na CIAM FAI
ii. Výjazdy reprezentácie
iii. Príprava podkladov na žiadosť o príspevok pre uznaný šport
iv. Žiadosť o pridelenie dotácie z rozpočtu Ministerstva školstva
21. Diskusia
22. Návrh uznesenia a jeho schválenie (návrhová komisia)
Poznámky k jednotlivým bodom programu:
9.


Návrh prípravného výboru aby súčasné znenie stanov bolo platné po dobu jedného roka.
Počas jedného roka budú od členov asociácie prijímané podnety a návrhy na zmenu stanov.
Následne na konferencii budú stanovy podrobené revízii a schvaľovaciemu procesu.
 Člen prípravného výboru František Bachratý navrhuje zmenu stanov v článku 6.4.2 a to
nasledovne:
Predsedníctvo tvorí 10 členov asociácie a to pomerným zastúpením podľa počtu členov
k danej odbornosti. Predsedu predsedníctva, podpredsedu a členov predsedníctva volí
konferencia.
11. Návrh prípravného výboru je aby v platnosti ostali odborné rady, ktoré sú v súčasnosti v ZMoS.
17. Návrh prípravného výboru je aby členmi prezídia SNA bol predseda a podpredseda asociácie.
15. Člen prípravného výboru František Bachratý navrhuje za delegáta subkomisie CIAM FAI za
leteckú odbornosť Juraja Bačiaka
Pokyny pre delegátov klubov a individuálnych členov:
 Cestovné delegátom bude preplácané na základe vzdialenosti od miesta sídla klubu na
miesto konferencie, a to vo výške prepravy vlakom II.triedy. Pretože LERMAS v dobe konania
konferencie nedisponuje finančnými prostriedkami (tie budú získané po konferencii
z členských príspevkov), je potrebné aby delegáti oznámili číslo účtu, kde im cestovné bude
poukázané
 Zastupovanie na konferencii je možné na základe písomnej plnej moci podpísanej
splnomocnencom a splnomocniteľom
 Príspevky a otázky do diskusie je možné zaslať vopred a to na adresu
pripravny_vybor@lermas.sk
 Všetky dôležité dokumenty nájdete na stránke www.lermas.sk

Prípravný výbor LERMAS

