ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
D’acord amb l’article 18 dels Estatuts, la Presidenta convoca l’Assemblea General Ordinària:

DIA
HORA

Dissabte 3 de juny de 2017
09:30h 1ª convocatòria // 10:00 h. 2ª convocatòria

LLOC
ORDRE DEL
DIA

Kultur Etxea, Gorliz
• Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d’Activitats realitzades durant l’any 2016.
• Presentació i aprovació, si escau, dels Resultats Econòmics de l’exercici 2016.
• Presentació i aprovació, si escau, de la Gestió de la Junta Directiva de l’any 2016.
• Presentació i aprovació, si escau, de la Planificació Operativa 2017.
• Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost Econòmic per l’any 2017.
• Precs i preguntes.

Tots els documents estaran disponibles a la web de VSF Justícia
Alimentària Global a partir del dia 22 de maig de 2017 a:
https://vsf.org.es/actualidad/celebramos-la-asamblea-en-euskadi
Les persones que no tinguin accés a la web i desitgin disposarne, poden sol·licitar-los trucant al telèfon 934 237 031

“

DELEGACIÓ DE VOT: (ART 21) Per exercir el dret de vot per delegació es requereix que el
o la representant presenti una autorització per escrit del soci actiu o de la sòcia activa que
delega el seu vot, en la qual es faci constar la seva intenció de vot o manifesti autoritzar el
seu representant per exercir lliurement aquest dret. Aquesta autorització ha d’anar signada
i acompanyada de còpia d’un document legal que acrediti la identitat del o de la autoritzant.
Aquesta documentació s’ha de presentar al secretari o secretària de l’Assemblea, a l’inici de
la mateixa. Una persona assistent a l’Assemblea podrà portar com a màxim 2 vots delegats
en la seva persona.
Aprofitem l’ocasió per recordar que:
Únicament poden fer ús del dret a veu i vot a l’Assemblea, aquelles sòcies i socis que estan
al corrent del pagament de les quotes. Aquest pot ser un bon moment per formalitzar el pagament si encara està pendent.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
Amb la finalitat de cobrir dues places de vocalía de la Junta Directiva, d’acord amb l’article 18
dels Estatuts, es convoca l’Assemblea General Extraordinària:
DIA
HORA
LLOC
ORDRE DEL DIA

“

Dissabte 3 de juny de 2017
16.00 h. 1ª convocatòria, 16:30 h. 2ª convocatòria
Kultur Etxea, Gorliz
• Presentació de candidatures
• Eleccions
• Precs i preguntes

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES (ART 30): “Les candidatures seran
a títol individual i seran presentades, com a mínim, una setmana abans de
la celebració de l’Assemblea General”
Les candidatures es presentaran a l’adreça de correu electrònic: administracion@vsf.org.es a l’atenció de la Secretària o un fax al número 934231895 fins al 26 de maig. Si necessites més detall del procés
d’eleccions pots demanar més informació a l’anterior direcció. La llista
prèvia a les eleccions podrà ser consultada a partir d’aquest mateix dia a:
https://vsf.org.es/actualidad/celebramos-la-asamblea-en-euskadi

TROBADA de VSF Justícia Alimentària Global
Coincidint amb les assemblees General Ordinària i Extraordinària se celebrarà una trobada de
VSF Justícia Alimentària Global durant els dies 2, 3 i 4 de juny, oberta a altres col·lectius i a la
societat civil, amb el programa d’activitats següent:

“

DIVENDRES 2 de JUNY (es farà si hi ha un mínim d’assistència confirmada).
De 18 a 20 h - Visita a una experiència. Resistència col·lectiva enfront a l’urbanisme
desbocat (Getxo). https://getxokoauzokideok.wordpress.com/
DISSABTE 3 DE JUNY
17.15h Com VSF Justícia Alimentària Global acompanya processos de governança
alimentària local. Taula rodona amb experiències de diferents territoris.
DIUMENGE 4 de JUNY
09.30 h- Formació: Inspirem-nos. Pràctiques no patriarcals proequitat de gènere
dins de les organitzacions socials.
13.00 h - Visita a una experiència del territori. Construint alternatives des del territori. Butroi Bizirik en transició (Mungia). http://www.butroientransicion.org/
14.30 h- Comiat i dinar

INFORMACIÓ LOGÍSTICA
ON ÉS L’ASSEMBLEA
Kultur Etxea
Krutzeta kalea, 5 - 48630 Gorliz
Telèfon: 94 677 40 00

ALLOTJAMENT
Càmping Gorliz Arrien.
Uresarantse Bidea 15 i 9 Bis Gorliz - Bizkaia - Telèfon i Fax: + 34 946 771 911
www.campinggorliz.com
S’han reservat bungalows a nom de l’organització, reserva la teva plaça contactant directament amb nosaltres.

COM ARRIBAR-HI
Des de l’aeroport s’agafa un autobús a Bilbao, línia A3247 (freqüència 30’; 1,45 euros bitllet senzill)
Des de Bilbao agafa la Línia de metro 1 fins Plentzia. Una vegada estiguis a l’estació de metro de Plentzia
pots anar caminant (30 minuts aproximadament) fins al local de l’assemblea o 40 minuts caminant fins al
càmping. També pots agafar un autobús (línea A3499; parada “kiroldegia” per arribar al càmping i “Aitzondo
-hospital-” anar a la kultur etxea).
Les activitats del divendres i diumenge es duran a terme a altres espais, contacta amb la delegació per a
que puguem comptar amb tu.

SERVEI DE LLAR D’INFANTS S’oferirà aquest servei. Només necessitem que ens envieu la petició prèvia per poder organitzar-lo correctament a l’adreça: teresa.so.vet@gmail.com
Per a confirmar l’assistència cal enviar el següent formulari (http://bit.ly/2qwdSHM) abans del dia 15 de
maig. Les persones que no tinguin accés a internet, poden confirmar l’assistència trucant al 676244753
(Teresa).

Més informació: Teresa: 676244753 / teresa.so.vet@gmail.com

