Stretnutie Členskej schôdze BBHbÚ 18.7.2017
Program:
1. Otvorenie
2. Zmena stanov
3. Voľba Výkonného Výboru
4. Voľba štatutárov a kontrolóra
5. Diskusia
6. Záver
1. V rámci otvorenia privítal končiaci výbor účastníkov členskej schôdzi a informoval ich

o zámeroch a cieľoch BBHbÚ, pričom pripomenul hlavnú úlohu a poslanie BBHbÚ a to
zabezpečenie chodu hokejbalovej ligy a vytvorenie priestoru pre fungovanie
mládežníckych kategórii Hbk Iskra Banská Bystrica. Zároveň Členská schôdza určila, za
zapisovateľa a overovateľa zápisnice Matúša Molitorisa.
2. Boris Franko, končiaci predseda Výkonného výboru, navrhol aby budúci Výkonný výbor
mal predĺžené volebné obdobie z jedného roku na dva roky a znížil sa počet členov VV
na 5 zo súčasných 7. Zároveň pred hlasovaním o zmene stanov, zložil končiaci výkonný
výbor svoju funkciu do rúk hlavného kontrolóra, ktorý prevzal dočasne funkciu vedenia
Členskej schôdze.
Hlasovanie o predĺžení volebného obdobia Výkonného výboru z jedného roka na dva roky a zúžení
Výkonného výboru zo 7 členov na 5:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nový výkonný výbor bude mať predĺžené volebné obdobie na dva roky. Počet členov Výkonného
výboru bude 5.
3. Pri diskusií o voľbe výkonného výboru, vzišli ako kandidáti na funkciu člena výkonného

výboru títo účastníci členskej schôdze:
o
o
o
o
o

Boris Franko
Pavol Oravkin
Viktor Makovický
Maroš Števák
Peter Vetrák

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Členská schôdza si zvolila nový Výkonný výbor na najbližšie dva roky

4. V rámci voľby štatutárov si výkonný výbor zvolil za svojho predsedu Borisa Franka,
podpredsedom sa stal Viktor Makovický. Súčasne s voľbou nových štatutárov, sa funkcie vzdal
hlavný kontrolór Andrej Nemček, pričom novozvolený predseda navrhol členskej schôdzi na
túto funkciu ako kandidáta Matúša Molitorisa.
Hlasovanie o mene hlavného kontrolóra, kandidát Matúš Molitoris
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Novým hlavným kontrolórom BBHbÚ sa stal Matúš Molitoris

Zápisnicu overil:

Matúš Molitoris

dňa 18.7.2017 Banská Bystrica

