Junta extraordinària Juny 2019.
De conformitat amb els articles 7 i 8 dels Estatuts Socials del Club, es convoca una
Assemblea General Extraordinària de Socis, que es celebrarà a l’auditori del Casal La Marineta
(Carrer de l'Església, 7, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona) el dia 19 de Juny de 2019, a les 19
hores fins a les 21 hores

Motiu de la convocatòria:
Després del primers mesos de treball de la nova Junta Directiva creiem que és necessari
compartir amb els socis l’estat actual del club, la feina feta, les decisions preses i els projectes
de futur. En aquest sentit també creiem oportú sotmetre a l’Assemblea de Socis del Club
l’aprovació d’algunes decisions prèvies al inici de la temporada vinent.

Ordre del dia
1. Presentació de l’estat actual del club i de la gestió feta la present temporada.
a. Patrocinadors i col·laboradors.
b. Roba i material.
c. Esdeveniments socials.
d. Pàgina web.
e. Balanç econòmic provisional temporada 2018‐2019.
f. Anàlisi esportiu.
2. Esborrany del disseny esportiu per la temporada 2019‐2020
3. Informació per la temporada 2019‐2020.
a. Informació d’esdeveniments esportius i socials programats.
b. Informació d’accions per increment de jugadors.
c. Informació sobre l’ús del casc, propostes i preus.
d. Informació d’acords de patrocini de material.
4. Proposta i aprovació, si s’escau, del règim de quotes i formes de pagament.
5. Proposta i aprovació, si s’escau, del pressupost per la temporada 2019‐2020.
6. Proposicions i propostes que formulin per escrit els socis als components de la Junta
Directiva, les quals hauran d'ésser presentades com a mínim cinc dies abans de la
celebració de l'assemblea.
7. Precs i preguntes.
A l’Assemblea estan convocats i convidats tots els integrants del Club, encara que només els
socis tindran dret a vot. Preguem la vostra assistència per tal de comptar amb el màxim de
recolzament a les decisions que prenguin.
El president.

La secretaria.

