INFORMACE PRO ČLENY SPOLEČNOSTI PRO BEZLEPKOVOU DIETU z.s.
Členům, kteří mají zaplacený členský příspěvek na rok 2019, děkujeme, poštou Vám dorazí spolu
s pozvánkou na akci přednostní rodinná vstupenka. Tu odevzdáte při příchodu a vyhnete se tím frontě
u registrace. Členům, kteří členský poplatek uhradí bankovním převodem do 10. 5. 2019, zašleme
vstupenku na emailovou adresu, která je uvedena v naší databázi. Pokud máte adresu novou, nahlaste
ji na hana.bodlakova@celiak.cz. Na tuto emailovou adresu Vám také zasíláme newslettery spolku.
Členský příspěvek je 300,-Kč, č. účtu 2600245609/2010, variabilní symbol je Vaše členské číslo. Platit lze
i hotově na akci, rodinné vstupné pak budete mít také zdarma. Pro všechny platící členy máme
připravenu „konferenční tašku “ mj. s aktuálním Katalogem výrobků vhodných pro bezlepkovou dietu
Celiatika.
Vážíme si, že jste se stali členy naší pacientské organizace. Finanční prostředky na provoz spolku
získáváme také z Vašich příspěvků. Na oplátku získáváte přednostní rodinné vstupné na naše akce,
k dispozici je Vám zdarma naše poradna na Praze 2 v Polské 15, katalog Celiatika a další. Máte možnost
účastnit se našich pravidelných schůzek, mladí celiaci se mohou zúčastnit letních táborů CYE.
Sledujte aktuální informace na www.celiak.cz a na našich facebookových profilech „Společnost pro
bezlepkovou dietu“ a „Mladí celiaci“. Pokud byste se chtěli zapojit do činnosti našeho spolku, ozvěte se,
budete vítáni.
A na závěr bychom Vás rádi pozvali na VALNOU HROMADU SPOLKU, která se uskuteční v hlavním sále
po ukončení 14. Fóra celiaků od 15 hodin.
Za Společnost pro bezlepkovou dietu
Jitka Dlabalová a Ivana Lášková

PROGRAM VALNÉ HROMADY
18. květen 2019, PVA EXPO Praha, vstupní hala č. 1, hlavní sál od 15,00 hodin
1. Zahájení, schválení programu valné hromady, volba předsedy valné hromady,
zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Volba pracovní komise (volební, mandátové a návrhové)
3. Zpráva mandátové komise
4. Výroční zpráva Společnosti pro bezlepkovou dietu za r. 2018
a. Přehled činnosti, realizované projekty 2018
b. Zpráva o hospodaření za r. 2018
c. Plán činnosti a předpokládaný rozpočet na r. 2019
5. Zpráva revizní komise za r. 2018
6. Úprava stanov
7. Volba výkonného orgánu Společnosti pro bezlepkovou dietu
8. Volba členů revizní komise
9. Diskuze – různé
10. Návrh a přijetí usnesení
11. Závěr valné hromady
POKUD VALNÁ HROMADA NEBUDE USNÁŠENÍSCHOPNÁ, NÁSLEDUJE OD 15,30 HODIN NÁHRADNÍ* VALNÁ
HROMADA S NEZMĚNĚNÝM PROGRAMEM A NA STEJNÉM MÍSTĚ (*DLE STANOV SPOLEČNOSTI PRO BEZLEPKOVOU DIETU Z.S.)

