Godišnja Skupština Auto kluba SCHNEE OFF ROAD, održana je u subotu, 24.01.2009. s
početkom u 19,00 sati u prostorijama restorana "DMD", Breznički Hum bb, Breznički Hum,
sa koje se tijek rasprava i odluka bilježi Zapisnikom sa Godišnje Skupštine.

ZAPISNIK
SA 1. REDOVNE IZVJEŠTAJNE SJEDNICE SKUPŠTINE
Auto kluba SCHNEE OFF ROAD
održane u subotu 24.01.2009.g.

Godišnja Skupštine Auto kluba SCHNEE OFF ROAD (u daljnjem tekstu: Klub), sazvana je za
danas, subota, 24.01.2009. godine sa početkom u 19,00 sati u prostorijama restorana
"DMD", Breznički Hum, gdje je i održana.
Prijedlog Dnevnog reda:
1) Otvorenje sjednice Skupštine, uvodna riječ

[Snježana Jurić]

2) Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda
3) Prijedlog predsjedavajuće i izbor tijela:
- Verifikacijska komisija
(2)
- Zapisničar
(1)
- Ovjerovitelji zapisnika
(2)
4) Izvješće verifikacijske komisije i
utvrđivanje broja nazočnih s pravom glasa

[Čeak, Jakopčić]

5) Podnošenje, rasprava i usvajanje izvješća za 2008
- Izvješće o radu Predsjedništva/Kluba
- Izvješće o radu Odbora za klupska i dr. druženja
- Financijsko izvješće

[Snježana Jurić]
[Dalibor Lončar]
[Nebojša Gvozdić]

6) Plan aktivnosti u 2009. godini

[Nebojša Gvozdić]

7) Financijski plan za 2009.g

[Nebojša Gvozdić]

8) Razno
- pitanja, prijedlozi, rasprava
- Riječ gostiju
- Podjela zahvalnica i priznanja
9) Završna riječ

Sjednica Skupštine je započela u 19,10 sati.

RASPRAVA I ZAKLJUČCI
Privremeno je za Zapisničara – do Odluke o imenovanju Zapisničara izabran Dalibor Lončar,
a za Ovjerovitelje zapisnika Gordan Jelača, Gordan Čeak.
Ad. 1
Otvorenje sjednice Skupštine, uvodna riječ
Skupštinom je, uz suglasnost nazočnih, predsjedala Snježana Jurić (predsjednica kluba).
Predsjedavajuća je otvorila i započela sjednicu pozdravnim govorom, te im zahvalila na
odazivu.
Ad. 2
Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda
Uz suglasnost prisutnih, pročitala je Dnevni red skupštine i pozvala prisutne na dopunu
predloženog Dnevnog reda. Nakon toga članovi skupštine donose
ODLUKU:
Prijedlog Dnevnog reda je jednoglasno usvojen bez nadopune.
Ad. 3
Prijedlog predsjedavajuće i izbor tijela
Na prijedlog predsjedavajuće o izboru tijela verifikacijske komisije, zapisničara kao i
ovjerovitelja zapisnika:
- Verifikacijska komisija
(2)
Gordan Čeak, Stjepan Jakopčić
- Zapisničar
(1)
Dalibor Lončar
- Ovjerovitelji zapisnika
(2)
Gordan Jelača, Gordan Čeak
nije bilo primjedbi. Nakon toga članovi skupštine donose
ODLUKU:
Prijedlog izbora tijela kao i verifikacijske komisije jednoglasno je prihvaćen.
Ad. 4
Izvješće verifikacijske komisije i utvrđivanje broja nazočnih s pravom glasa
Gordan Čeak (Zamjenik
Predsj.Odbora) , Stjepan Jakopčić(Član Odbora) kao članovi
verifikacijske komisije potvrdili su da je Skupštini nazočno 18 članova što prema Statutu
ORK Schnee članku 24. zadovoljava uvjete kvoruma, tj. Sjednici je nazočno više od 50%
članova.
Ad. 5
Podnošenje, rasprava i usvajanje izvješća za 2008.
5.1
Izvješće o radu Predsjedništva/Kluba u 2008.g iznjela je predsjednica kluba Snježana
Jurić. Dokument u prilogu izvješća.
5.2
Izvješće o radu Odbora za klupska i dr. druženja u 2008.g iznio je predsjednik odbora
za klupska i druga druženja Dalibor Lončar. Dokument u prilogu izvješća.
5.3
Financijsko izvješće u 2008.g je predano od strane tajnika Nebojše Gvozdić.
Dokument u prilogu izvješća.
Ad. 6
Plan aktivnosti u 2009. godini
Plan aktivnosti u 2009.g iznosi tajnik Nebojša Gvozdić. Dokument u prilogu izvješća. Na plan
aktivnosti u 2009. g nije bilo primjedbi te skupština donosi:

ODLUKU:
O jednoglasnom prihvaćnju plana aktivnosti za 2009.g.
Ad. 7
Financijski plan za 2009.godinu
Financijski plan za 2009. g je predan od strane tajnika Nebojša Gvozdić. Dokument u prilogu
izvješća. Na financijski plan u 2009. g nije bilo primjedbi te skupština donosi:
ODLUKU:
O jednoglasnom prihvaćnju financijskog plana za 2009.g.
Ad. 8
Razno
- Prijedlog od strane gosta/sponzora Kemex-Delta o mogućnosti promoviranja vozila na
poligonu u vrijeme održavanja utrke 27-29.03.2009. Prijedlog uzet na razmatranje.
- Vlasnik poligona u Ribniku ujedno i član kluba Dino Car odlučio je ustupiti u toku 2009 g.
isti na raspolaganje ORK Schnee za održavanje druženja uz mogućnost promoviranja na
obstranu korist.
- Podjela Priznanja i Zahvalnica članovima/sponzorima odrađena je od strane predsjednice
Snježane Jurić.
Ad 9)
Završna riječ
U završnoj riječi, predsjedavajuća se još jednom zahvalila prisutnima na dolasku i
sudjelovanju u raspravama te je pozvala sve prisutne da ostanu na svečanom domjenku.
Sjednica je zaključena 24.01.2009. u 20,15 sati.

Zapisničar:
Dalibor Lončar

Ovjerovitelji zapisnika:
Gordan Jelača

Gordan Čeak

Prilozi:
1) Izvješće o radu predsjedništva Kluba u 2008g.
2) Izvješće o radu Odbora za klupska i dr. druženja u 2008g.
3) Financijsko izvješće u 2008.g
4) Plan aktivnosti u 2009.g
5) Financijski plan za 2009.g

Predsjednica ORK Schnee:
Snježana Jurić

