Λευκωσία, 24 Ιουνίου 2020
Τακτική Γενική Συνέλευση ΚΟΜΠΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18
του ισχύοντος Καταστατικού της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ, και μετά
από τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19,
και της έκρυθμου καταστάσεως που ακολούθησε και αντιλαμβανόμενο την
απρόβλεπτη εξέλιξη, και αφού μελέτησε την νέα εξαγγελία της Κυβέρνησης και πιο
συγκεκριμένα του Υπουργείου Υγείας ημερομηνίας 3ης Ιουνίου, 2020, όπου
επιτρέπει την σύναξη 50 ατόμων σε κλειστό χώρο, και λαμβανομένου υπόψη πως
τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στης εργασίες της Γενικής
Συνέλευσης και των Αρχαιρεσιών δεν υπερβαίνουν τα 50, σας ανακοινώνει ότι
αποφάσισε όπως ορίσει την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιουλίου 2020.
Ως εκ των ανωτέρω, καλείστε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της
Ομοσπονδίας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιουλίου 2020 και ώρα
09:30 π.μ. στην αίθουσα ¨Ευ Αγωνίζεσθαι¨ του Ολυμπιακού Μεγάρου στην
Λευκωσία.
Ημερήσια Διάταξη
1. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
2. Έκθεση του Ταμία και των Εγκεκριμένων Ελεγκτών.
3. Ψήφιση Οικονομικού Απολογισμού προηγούμενου έτους και απαλλαγή του
Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
4. Συζήτηση θεμάτων που υπέβαλαν τα μέλη, αν υπάρχουν.
5. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών.
6. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, για
τις πέντε (5) εκλέξιμες θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα,
Οργανωτικού Γραμματέα και Ταμία.
7. Διορισμός Εγκεκριμένων Ελεγκτών για περίοδο δύο (2) ετών.

Υπενθυμίζεται ότι:
Α. Απαρτία
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το πενήντα τοις
εκατό συν ένα (50%+1) των μελών της που δικαιούνται ψήφο σύμφωνα με το άρθρο
16 εδάφιο (1) και (2). Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση
αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε απαρτία αποτελούν οσαδήποτε από τα μέλη της
είναι παρόντα.
Β. Εκπροσώπηση
Κάθε Σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με
πέντε (5) μόνο αντιπροσώπους, Κάθε Σωματείο-μέλος διορίζει επίσης και πέντε (5)
αναπληρωτές αντιπροσώπους.
Τα στοιχεία των αντιπροσώπων και των αναπληρωτών αντιπροσώπων των
Σωματείων-μελών που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να κοινοποιηθούν
στη Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την
ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
Γ. Εγγραφή θέματος
Οποιοδήποτε μέλος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εγγράψει θέμα ή να
υποβάλει οποιαδήποτε πρόταση για λήψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση, αφού
για το σκοπό αυτό ειδοποιήσει εγγράφως το Γενικό Γραμματέα, τουλάχιστον δέκα
(10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@cbf.org.cy.
Δ. Δικαίωμα Ψήφου
(α) Κάθε αντιπρόσωπος και έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
δικαίωμα μίας μόνο ψήφου.
(β) Οι αντιπρόσωποι Σωματείου-μέλους στερούνται του δικαιώματος ψήφου
εφόσον το Σωματείο-μέλος που τους έχει διορίσει, δεν έχει εκπληρώσει όλες τις
οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν
από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Οι υποψηφιότητες για τις θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα,
Οργανωτικού Γραμματέα και Ταμία, θα πρέπει να υποβληθούν, αφού συμπληρωθεί
το σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την
καθορισμένη ημέρα σύγκλησης της Συνέλευσης, είτε δια χειρός μέσω του
εκπροσώπου του Σωματείου που είναι μέλος ο υποψήφιος, είτε απευθείας στη
Γενική Γραμματέα της Ομοσπονδίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
secretary@cbf.org.cy
Για την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ

__________________
Πρόεδρος
Μάριος Νικολαΐδης

_________________
Γενική Γραμματέας
Ντίνα Γεωργίου

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ
Γενική Συνέλευση Ημερ. 25/07/2020

Υποψηφιότητα για τη θέση: ...................................................
Ονοματεπώνυμο:

..........................................................................................

Ημερομ. Γέννησης:

..........................................................................................

Διεύθυνση:

...........................................................................................
...........................................................................................

Τηλέφωνο:

................................

Φαξ:

................................

Email:

...........................................................................................

Κινητό: .................................

Η αίτηση να συνοδεύεται με αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου και πρόσφατο
λογαριασμό κοινής ωφελείας (Τηλέφωνο, Νερό, Ρεύμα, Τράπεζα)

Προτείνουν:

1. .....................................................................................
2. ....................................................................................

Ημερομηνία .......................................

Υπογραφή ......................................

