Февруари 201 6
МЕНСА НОВИНИ
ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА
МЕНСА БЪЛГАРИЯ
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал.
(2) и чл. 26 от Устава, Управителният съвет
свиква Редовно Отчетно ОС на 26.03.201 6
г., от 1 0 часа, на адрес гр. София, ул
"Враня" 32, ет. 3.
Събранието ще бъде проведено при
следния дневен ред:
1.
Избиране на водещ и
протоколчик на общото събрание.
2.
Отчет на Управителният съвет
за 201 5-21 06г.
3.
Отчет на клоновете на
Сдружение Менса България.
4.
Отчет на Контролна Комисия.
5.
Отчет на Арбитър.
6.
Предложения за допълнения
на програмата за 201 6-201 7г.
7.
Избор на отговорник за новините
в сайта на организацията.
8.
Предложения за създаване на
работни групи, за промяна
устава на сдружението.
9.
Предложение от Боян Александров
за учредяване на награда.
1 0. Проктори.
11 . Опит за създаване на лоша среда
в организацията.
1 2. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия
ден от 11 часа, на същото място и при
същия дневен ред. Моля, носете редовна
членска карта или отрязък от приходния
ордер или друг платежен документ за
платен членски внос за 201 6 г.
Председател на Управителния съвет:
Христо Радков
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ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 201 6 ГОДИНА
Членският внос, за 201 6 година, е в размер
на 42 лева, което представлява 1 0% от
официално приетата МРЗ в Република
България. Членския си внос може да
заплатите по банков път, като допълнителна
информация има в уеб страницата на
сдружението, или на място, преди началото
на редовното Общо събрание.
МЕНСА БЪЛГАРИЯ В СОЦИАЛНАТА
МРЕЖА ФЕЙСБУК
Сдружение МЕНСА България поддържа две
свои групи в социалната мрежа Фейсбук.
Освен от официалната уеб страница на
сдружението, членовете могат да получат
информация за дейността на организацията
и членовете й в тези две групи:
Менса България и приятели

https://www.facebook.com/groups/84054447606311 5/

Mensa Bulgaria - Official

https://www.facebook.com/groups/3437351 791 36344/

Всички други групи в социалната мрежа
Фейсбук са неофициални, не се поддържат
от ръководните органи на сдружението и
МЕНСА България не носи отговорност за
съдържанието публикувано в тях.
ЗА ВРЪЗКА С НАС
email: editor@mensa.bg
Очакваме вашите препоръки и
материали!

