Girona, 25 de gener del 2019

Per la teva condició de soci i membre de l'Assemblea d'aquesta Associació Gironina de
Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor, em plau convocar-te a l'Assemblea General
Ordinària de la mateixa, que tindrà lloc el dia 1 de març del 2019, a les 17 hores en
primera convocatòria, i a les 17:30 hores en segona, a la Sala d’Actes de l’Hotel AC
Palau de Bellavista (Pujada Polvorins, 1, 17004 Girona) i segons el següent

ORDRE DEL DIA
1- Constitució de l'Assemblea General Ordinària de Gicor.
2-Aprovació si s’escau de l’acta de l’Assemblea anterior*
3- Informe del President.
4- Ratificació del nomenament dels nous membres de la Junta Directiva.
5- Memòria d’activitats
6- Estadístiques actual de socis
7- Presentació i aprovació si s’escau del resultat balanç econòmic del 2018
8- Aprovació de quota de socis pel 2019
9- Propostes d’activitats pel 2019
10- Presentació i aprovació si s’escau del pressupost per a l’any 2019.
11- Informe de les novetats mèdiques del 2018.
12- Propostes presentades.
13- Precs i Preguntes.
*L’acta està a disposició del soci a les oficines de Gicor

Esperant la teva presència, et saluda cordialment,
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IMPORTANT:

D’acord amb el que determina el l’Art.12.2 dels Estatuts de Gicor, aquelles
propostes que es desitgin incloure en l’ordre del dia de l’Assemblea, hauran de
tenir entrada a les oficines de Gicor per escrit dins el primer terç del període
comprès entre la data de recepció de la convocatòria i la data de celebració de
l’Assemblea, i hauran de comptar amb el suport com a mínim del 10% del total
dels socis.

C/ Rutlla, 20-22 -17002 Girona- NIF: G17361650 - Telf: 972 22 14 69 - www.gicor.org - mail: info@gicor.org

