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Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Αγαπητοί συνάδελφοι των Δ.Σ. Γονέων και κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης.
Το Δ.Σ. της Ο.Ε.Σ.Γ. κ. Κ.Β.Β καλεί όλους τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Β.Β.
στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει
την Κυριακή, 02.11.2014 και ώρα 10:30 το πρωί Restaurant Theater Friedenau
In Rotenbergstr. 127 70190 Stuttgart-Ost. Tel. 0711/2626924

Ημερήσια Διάταξη
1. Αναγνώριση αντιπροσώπων, οικονομική τακτοποίηση μελών, επιβεβαίωση
απαρτίας.
2. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
3. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου και Ταμείου.
4. Χαιρετισμός των Συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών της Β.Β.
5. Ενημέρωση από την Ομοσπονδία / Συνομοσπονδία.
6. Παρουσίαση του αναθεωρημένου καταστατικού της Ομοσπονδίας Β.Β.
7. Τοποθέτηση των Δ.Σ των Συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας.
8. Διάφορα.
Παρακαλούμε τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων να φροντίσουν για την
αποστολή αντιπροσώπων .
Το Συνημμένο έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί, να σφραγιστεί
απαραιτήτως και να υπογραφεί από τον πρόεδρο και τον γραμματέα.
Η συμμετοχή όλων των σχολικών συλλόγων στη Γενική Συνέλευση είναι αναγκαία, ώστε να
συμβάλλετε με τις προτάσεις σας στην καλύτερη αναβάθμιση της Παιδεία στο κρατίδιο μας
Για την Oμοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης - Βυρτεμβέργης α.Σ.
Η Πρόεδρος

Βαλκάνη Ξανθίππη

Ο Γραμματέας

Χερχελετζής Δημήτριος

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Με την παρακάτω υπογεγραμμένη και σφραγισμένη δήλωση και την ετήσια συνδρομή,
Ο σύλλογος μας εγγράφεται μέλος στην ομοσπονδία και αποδέχεται το καταστατικό της .
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ………………………………………………………..
Ταχ. Διεύθυνση του Συλλόγου
…………………

Ημερομηνία εγγραφής

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Τηλ. ………………………………………………, Φαξ ……………………………………
Ηλεκτρονική διεύθυνση ……………………………………………………………………….

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
που θα γίνει στις 02.11.2014
Προς το Δ.Σ της Ομοσπονδίας
Με την παρούσα δήλωση συμμετοχής ,το Δ.Σ του συλλόγου μας σας γνωστοποιεί ότι :
1. την εκπαιδευτική μονάδα , την οποία αντιπροσωπεύει ο σύλλογος μας επισκέπτεται
ο ακόλουθος αριθμός μαθητών ……….
2. στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας ο σύλλογος μας θα εκπροσωπηθεί από
τους παρακάτω εκλεγμένους αντιπροσώπους :
(Τα ονόματα τον αντιπροσώπων συμπληρώνοντα μόνο για την δήλωση συμμετοχής
στην
Γενική Συνέλευση.)
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
3. …………………………………………………..
4. …………………………………………………..

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος

……………………………

Τηλ.

……………………………

Σφραγίδα Συλλόγου

Γραμματέας
Τηλ.

………………………………
…………………………………

Διαβάστε προσεκτικά τα αποσπάσματα του Καταστατικού που αφορούν την συμμετοχή σας στην
Γενική Συνέλευση

Από το καταστατικό

Άρθρο 6.1 Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας έχει δικαίωμα να παίρνει μέρος στην Γενική
Συνέλευση, να εκφράζει γραπτά η προφορικά τις απόψεις του, να εισακούετε στο δ.Σ. και
τέλος να εκλέγει και να εκλέγεται, εάν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Άρθρο 6.2 Κάθε μέλος οφείλει να συμμετέχει σ όλες τις εκδηλώσεις, να εργάζεται για τους
σκοπούς της Ομοσπονδίας και να δικαιολογεί στην Γραμματεία τους λόγους απουσίας του
από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14.1 Ο αριθμός των αντιπρόσωπων των συλλόγων εξαρτάται από τον αριθμό των
μελών καθενός συλλόγου και καθορίζεται ως εξής :

· Σύλλογοι που έχουν εώς 100 μέλη στέλνουν δυο αντιπροσώπους
· Σύλλογοι που έχουν 101-200 μέλη στέλνουν τρεις αντιπροσώπους
· Σύλλογοι με περισσότερα από 200 μέλη στέλνουν τέσσερις αντιπροσώπους.
Άρθρο 4.1 Μέλη της ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν όλοι οι σύλλογοι της Βάδης –
Βυρτεμβέργης, των οποίων τα διοικητικά συμβούλια είναι εκλεγμένα από την ελεύθερη
βούληση των γονέων με εκλογές και αφού παρουσιάσουν στην ομοσπονδία καταστατικό του
συλλόγου τους η εάν αυτό δεν είναι έτοιμο βεβαίωση του συμβολαιογράφου που το
επεξεργάζεται, καθώς και το πρωτόκολλο των εκλογών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5.1 Πόροι της Ομοσπονδίας είναι η ετήσια συνδρομή των μελών της ανερχόμενη για
κάθε αντιπρόσωπο σε 40 € .

Άρθρο 9.5 Αιτήσεις οι οποίες προορίζονται για την Γενική Συνέλευση για διάφορα θέματα,
πρέπει να παραδίνονται γραπτά αναφέροντας το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο οκτώ
ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

