Πρακτικό 2ο/2007 Τακτικής Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκπολιτιστικού Συλλόγου
Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 31η Μαρτίου 2007 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 συνήλθε,
σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
Στην συνεδρίαση είχαν κληθεί και παραβρέθηκαν οι :
•

Καραβίδας Δημήτρης, Πρόεδρος

•

Σπυρούλια Όλγα, Αντιπρόεδρος

•

Κόρρα Ελευθερία, Γεν. Γραμματέας

•

Παπαγεωργίου Ειρήνη, Ειδ. Γραμματέας

•

Στουραϊτης Δημήτρης, Ταμίας

•

Λάτσινου Αλεξάνδρα, Μέλος

•

Μπιρμπίλη Νικολέττα, Μέλος

Δεν παραβρέθηκαν, ενώ είχαν κληθεί, οι κ. Κουρεμένος Ηλίας και
Νταουσιάννης Αναστάσιος.
Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης με θέματα:
1. Προετοιμασία επικαιροποίησης του καταστατικού του Συλλόγου.
2. Άμεσος
βραχυπρόθεσμος
προγραμματισμός δράσης.
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ενεργειών

και

3. Προϋπολογισμός δράσης μέχρι το τέλος του 2007.
Επακολουθεί διαλογική συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως:
1. Αναφορικά με το πρώτο θέμα σε εφαρμογή του άρθρου 21 του
Καταστατικού να προχωρήσουμε άμεσα σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
Μελών με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού. Προς τούτο
συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συλλόγου και
τον κ. Κουρεμένο Ηλία να επεξεργαστούν τις αναγκαίες τροποποιήσεις του
καταστατικού και να προχωρήσουμε άμεσα σε σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης Καταστατικού Περιεχομένου.

2. Αναφορικά με το 2ο θέμα αποφασίστηκαν να προχωρήσουν άμεσα οι
παρακάτω ενέργειες :
2.1.
Σχεδιασμός οργάνωσης ημέρας αιμοδοσίας για την δημιουργία
τράπεζας αίματος του χωριού.
2.2.
Σχεδιασμός για την δημιουργία ιστοσελίδας του Συλλόγου στο
διαδίκτυο.
2.3.
Οργάνωση εκδήλωσης την 9/04/2007 για την γνωριμία του
Συλλόγου με το χωριό.
2.4.
Αποφασίστηκε
πρωτομαγιά.
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2.5.
Απόφαση καλέσματος των αναπληρωματικών μελών στα Δ.Σ.
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3. Αναφορικά με το τρίτο θέμα που αφορά τον Προϋπολογισμό Δράσης μέχρι
τέλους του 2007 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα :
3.1.
Τα έσοδα του συλλόγου θα προέλθουν από τις τακτικές εισφορές
των μελών που καθορίζεται σε 2€ ανά μήνα και ανά μέλος. Ήτοι για
150 μέλη με 10 μήνες είναι 3000€
3.2.
Έσοδα του συλλόγου θα είναι και δωρεές και επιχορηγήσεις από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Εκτίμηση για το 2007 είναι €3.000
3.3.
Τέλος διευκρινήζεται ότι τα νέα μέλη θα ξεκινούν τις εισφορές
από την ημερομηνία εγγραφής.
Το επόμενο Δ.Σ. αποφασίστηκε έπειτα από διαλογική συζήτηση για την
Τετάρτη 11-04-07 και ώρα 17:00 στη Δημοτικό Διαμέρισμα Ψαθοπύργου του
Δ.Δ. Ψαθοπύργου.
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Καραβίδας

Ελευθερία Κόρρα

Τα μέλη
Σπυρούλια Όλγα
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Στουραϊτης Δημήτρης
Λάτσινου Αλεξάνδρα
Μπιρμπίλη Νικολέτα

