Správa mandátovej komisie
z riadnej "Konferencie ObFZ Michalovce" zo dňa 8.7.2016

Vážení delegáti konferencie, milí hostia!
Mandátová komisia na tejto riadnej "Konferencii ObFZ Michalovce" pracovala pri
prezentácii, kde kontrolovala právoplatnosť pozvánok delegátov a hostí konferencie, ako aj ich
prezentáciu do pripravených prezenčných listín. Od delegátov konferencie s právom hlasovať
preberala pri prezentácii návratky o poverení delegáta klubu na túto konferenciu a kópie dokladov
o úhrade zberných faktúr za 06/20416 od ich FO a FK.
O svojej činnosti predkladá delegátom tejto konferencie túto správu:
Na riadnej "Konferencii ObFZ Michalovce" dňa 8.7.2016 sú:
- ako delegáti prítomní:
- 39 delegátov FO a FK (z celkového počtu 60 FO a FK - po 1 delegátovi z každého v
sezóne 2015/2016 aktívneho futbalového oddielu a futbalového klubu územne
patriaceho pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance.
Všetci títo majú na dnešnej konferencii právo hlasovať.
Ďalej sú na tejto konferencii:
- ako hostia prítomní:
1 súčasný predseda ObFZ Michalovce
- 3 ďalší súčasní členovia Výkonného výboru ObFZ z celkového počtu 6 pozvaných
1 súčasný predseda revíznej komisie ObFZ
- 4 ďalší súčasní predsedovia jednotlivých odborných komisií ObFZ alebo ich
zástupcovia (KR, ŠTK, MRK, TMK) z celkového počtu 5 pozvaných
1 súčasný sekretár ObFZ Michalovce
- 2 skrutátori tejto konferencie ObFZ Michalovce
1 organizačný pracovník tejto konferencie ObFZ Michalovce
- 3 ďalší hostia.
Všetci títo nemajú právo hlasovať.
Z hostí sa z účasti na konferencii ospravedlnili: Š. Czetô, Alexander Szabó, J. Žofčák (všetci
členovia VV ObFZ); M. Čaga (predseda OK ObFZ), J. Špivák (predseda KR ObFZ), R. Feňuš
(predseda KM ObFZ).
Na tejto konferencii sa teda doposiaľ celkove prezentovalo
36 delegátov s právom
hlasovať, čo predstavuje
60,00
%. Okrem nichje doposiaľ na konferencii prítomných aj
16
hostí.
Na základe uvedeného mandátová komisia konštatuje, že riadna "Konferencia ObFZ
Michalovce" dňa 8.7.2016 je uznášania schopná."
V Michalovciach dňa 8. júla 2016
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