
FEDERATIA ROMANA DE $AH
Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2

Bucuregti, RomAnia, Cod Pogtal 020954
Tel.: +40 213174701 102

Fax +40 21 3174700
e-mail : contact@frsah. ro

www.frsah.ro

Nr.321 | 12.10.2020

CONVOCARE

in temeiul Statutului Federaliei Romdne de $ah, art.13(5), se reconvoaca
Adunarea Generali Ordinari la Bucureqti in data de 14 noiembrie 2020.
$edinta va avea loc incepAnd cu ora 10 la sala "Nadia Comdneci", et.Vlll din
sediul MinisteruluiTineretului 9i Sportului, str. Vasile Conta nr.16.

Av6nd in vedere evolufia pandemiei COVID-19 in Romdnia, restric[iiile
privind adundrile publice gi circula[ia persoanelor, FR$ah limiteazi participanlii
la 25 delegafi ai structurilor membre + 5 persoane din prezidiu gi secretariat.
Pentru restul participanfilor accesul la gedinld se va face online prin intermediul
platformei ZOOM. Validarea delegatilor se face incepdnd cu ora 9.

ORDINEA DEZI

1. Ratificarea noilor membri, afiliafi provizoriu la FR$ah de la data ultimei
Aduniri Generale;

2. Aprobarea componen[ei nominale a membrilor cu drept de vot in Adunarea
Generald a Federafiei Romdne de $ah, conform tabelului anexat;

3. Prezentarea gi aprobarea Raportului de activitate pe anul 2019 al FR$ah;
4. Prezentarea 9i aprobarea bilantului contabil pentru anul 2019;

Prezentarea gi aprobarea Raportului Comisieide cenzori;
5. Aprobarea bugetului pentru anul2020;

La Adunarea Generali participd, cu drept de vot, un reprezentant al fiecirui
membru afiliat fie la sediul MTS, fie online.

Acesta este delegat printr-un mandat de reprezentare semnat de persoana
autorizatd (nume, prenume, func[ie) a structurii afiliate gi a unui document de
identitate valabil. Dreptul de vot este unipersonalgi netransmisibil.

Cluburile care doresc si fie reprezentate la Adunarea Generald in sald, vor
transmite delegafii le pAni la data de 9 Noiembrie. Primii 25 inscrisi vor
participa la qedin[a in plen.

in cazul in care pe 14 noiembrie ora 10 nu se intrunegte cvorumul
statutar, se convoacd o a doua Adunare Generald pentru data de
sdmbdtd 14 noiembrie 2020 ora 77, cu aceeagi ordine de zi.
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