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VABILO
NA 65. REDNI LETNI ZBOR ČLANOV
RIBIŠKE DRUŽINE BISTRICA DOMŽALE ZA LETO 2018
Vabimo vas na 65. redni letni Zbor članov RD Bistrica Domžale, ki bo v nedeljo, 17. marca
2019 ob 9. uri v dvorani Kulturnega doma Šmarca, Trg padlih borcev 2, Šmarca pri Kamniku
(pri trgovini Tuš). Poročila o delu UO v lanskem letu zaradi obsežnosti ne prilagamo, preberete
si jih lahko na spletni strani www.rd-bistrica-domzale.si, v rubriki Sekcije, Upravni odbor ali
eno uro pred izvedbo Zbora članov pri tajniku RD v dvorani.
Dnevni red:
1. Otvoritev Zbora članov in pozdrav ribiškemu praporu.
2. Izvolitev delovnih teles Zbora članov (delovno predsedstvo, zapisnikar, overitelja
zapisnika, verifikacijska komisija).
3. Premierni ogled videofilma o ribolovu v Kamniški Bistrici.
4. Poročila funkcionarjev:
 predsednik ribiške družine,
 gospodarja tekočih voda in ribnikov,
 nadzorni odbor,
 čuvajska služba,
 disciplinski tožilec.
5. Razprava o poročilih in sprejem poročil za leto 2018.
6. Rekapitulacija ulova v preteklem letu in statistika članstva.
7. Obravnava programa dela RD in finančnega plana za leto 2019.
8. Razprava o programu dela RD in finančnem planu ter sprejem plana 2019.
9. Razrešitev dosedanjega in potrditev novega člana in namestnika člana Disciplinskega
sodišča.
10. Pravilnik o kandidacijskem postopku v organe in delovna telesa RD Bistrica Domžale.
11. Poslovnik o vodenju Zbora članov RD Bistrica Domžale.
12. Podelitev priznanj zaslužnim članom RD.
13. Pozdrav gostov.
14. Razno.
Vaša vprašanja ali predloge nam posredujte po navadni ali elektronski pošti najkasneje do 8.
3. 2019 zaradi pravočasne priprave odgovorov in pojasnil. Predlogi in vprašanja podana na
tem zboru, bodo pojasnjeni na naslednjem Zboru članov.
Novi RGN 2017-2023 na pristojnih ministrstvih še ni sprejet, zato še naprej veljajo določbe
obstoječega pravilnika o športnem ribolovu v RD Bistrica Domžale.
Zaželeno je, da ste na Zboru članov prisotni v svečani obleki oziroma uniformi.
DOBER PRIJEM!
Domžale, 21. 2. 2019
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