יום שלישי  30אוגוסט 2022

לכבוד:
_____________
חבר יקר,
הנדון :הזמנה לאסיפה כללית  -איגוד הג'ודו בישראל
בהתאם להחלטת הנהלת האיגוד מיום  30.08.2022אסיפה כללית שנתית של איגוד הג'ודו בישראל
תתקיים ביום ה'  29.9.2022בשעה .11:00
האסיפה תתקיים ברחבת הדשא שליד משרדי האיגוד  ,במרכז הספורט הלאומי תל אביב .האסיפה
תתקיים בהתאם ובכפוף להוראות וההנחיות הרלוונטיות כפי שיהיו באותה עת.
על סדר היום של האסיפה:
א .דין וחשבון על פעולת הועד.
ב .דין וחשבון הגוף המבקר.
ג .דין וחשבון הועדה המקצועית.
ד .דין וחשבון ועדת השיפוט.
ה .דיון בדו"ח הכספי ואישורו.
ו .דיון בדו"ח המילולי ואישורו.
ז .בחירת רואה החשבון של העמותה וקביעת שכרו (האסיפה רשאית לאצול סמכותה לקביעת השכר
להנהלת האיגוד).
ח .בחירת מוסדות השיפוט של האיגוד.
ט .בחירת הגוף המבקר.
ט .אישור המשך כהונת ועדת הבחירות או בחירת ועדת הבחירות.
ככל שלא תאושר המשך כהונת ועדת הבחירות ,אזי בהתאם לתקנון ובנוסף לשמות שיוצעו על
ידי ועד העמותה ,רשאים ארבעה מחברי האיגוד יחדיו להציע מועמדים לוועדת הבחירות ועל כן
ארבעה מחברי האיגוד יחדיו רשאים לעשות כן עד לתאריך  .25.09.2022ההצבעה לוועדת
הבחירות תהיה חשאית.
י .הצגת תקציב איגוד הג'ודו לשנת  ,2022בהתאם להמלצת הגוף המבקר.
יא .אישור תשלום גמול ליו"ר ועד העמותה בהתאם לתקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד ,לחבר
ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה) ,תשס"ט ,2009-לשנת .2022
יב .תיקון סעיף .11ה.2.ב .לתקנון האיגוד -נוסח התיקון המוצע מצורף.
נבקש להזכירכם כי תאגיד ספורט יצביע באמצעות בעל תפקיד פנימי בתאגיד הספורט שהוא נושא משרה
בתאגיד הספורט או עובד בכיר בתאגיד הספורט ,באמצעות כתב הסמכה .לא תותר הצבעה באמצעות ייפוי
כח.
כמו כן נבקש להזכירכם כי אם בעל תפקיד פנימי כאמור לעיל מכהן ביותר מתאגיד ספורט אחד ,ניתן יהיה
להסמיכו להצביע בשם לא יותר משני תאגידי ספורט.
הזמנה זו מפורסמת בד בבד גם באתר האינטרנט של האיגוד.
קולות ההצבעה לאסיפה יפורסמו בהמשך ע"י ועדת הבחירות.

הינך מתב קש/ת להימנע מלהגיע לאסיפה הכללית ולדאוג לבעל תפקיד מתאים אחר ,באחד מהמקרים
הבאים:

• חום גופכם מעל  38מעלות צלזיוס.
• הינך משתעל/ת או סובל/ת מקשיים בנשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובעים ממצב כרוני
כגון אסטמה או אלרגיה אחרת).
• במקרה והיית במגע עם חולה קורונה מאומת בתקופה של  14ימים הקודמים למועד האסיפה.
ככל שתהיינה הנחיות כלשהן בכל הקשור לנגיף הקורונה ,יפעל האיגוד בהתאם להנחיות המחייבות במועד
האסיפה.
בברכה,
נועם גרינברג,
מנכ"ל האיגוד

