Πρόσκληση στην εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση 2012-2015
Αγαπητό μέλος,
Σας προσκαλούμε στην εκλογοαπολογιστική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής Εταιρίας
Κυτταρομετρίας, που έχει οριστεί από το Δ.Σ. για το Σάββατο 9 Μαΐου 2015, στις 12:30μμ στα γραφεία της
ΕΕΚΧ-ΚΒ, Αλωπεκής 47, 1ος όροφος.
Δικαίωμα ψήφου θα έχουν μόνο τα τακτικά μέλη της Εταιρίας, τα οποία θα είναι ταμειακώς ενήμερα.
Επειδή συνήθως κατά την ημερομηνία σύγκλησης δεν επιτυγχάνεται η απαιτούμενη από το Καταστατικό
απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε, χωρίς άλλη ειδοποίησή σας,
το Σάββατο, 16 Μαΐου 2015, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Σύμφωνα με το Καταστατικό, η Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία ασχέτως του αριθμού παρισταμένων
μελών.
Παρακαλούνται θερμώς όσα μέλη προτίθενται να τακτοποιήσουν επί τόπου τις οφειλές συνδρομών
τους να προσέλθουν νωρίτερα, ώστε η Γενική Συνέλευση να αρχίσει την προγραμματισμένη ώρα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης του 2015 είναι τα ακόλουθα:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
2. Παρουσίαση προς έγκριση, αντιστοίχως από τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, της Έκθεσης
Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού για τα έτη 2012-1015, με την ανάγνωση και
των σχετικών εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.
3. Έγκριση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την υπό κρίση
περίοδο.
4. Παρουσίαση προς έγκριση του Προγραμματισμού Δράσεων για το 2015.
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες, αναγγελία και παρουσίαση των
υποψηφιοτήτων.
6. Εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, πέντε (5) τακτικών καθώς και των τυχόν αναπληρωματικών μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, τριών (3) τακτικών καθώς και των τυχόν αναπληρωματικών
μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
8. Ανακοίνωση, από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών
για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Τα εκλόγιμα μέλη (εκείνα δηλαδή που είναι ταμειακώς ενήμερα) τα οποία επιθυμούν να θέσουν
υποψηφιότητα για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως στο Γενικό Γραμματέα της Εταιρίας, το αργότερο μέχρι τις 2 Μαΐου
2015, ώστε να περιληφθούν στα σχετικά ψηφοδέλτια.

