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ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συλλόγου
Αυλωνίτες, αυλωνίτισσες,
Ο σύλλογός μας είναι χωρίς διοίκηση από τον Απρίλιο του 2018 όταν, στην τελευταία
πραγματοποιηθείσα συνέλευση αμφισβητήθηκε η προηγούμενη διοίκηση η οποία και
οδηγήθηκε σε παραίτηση. Δυστυχώς, μετά από μια σειρά προσκλήσεων σε νέα συνέλευση,
όσοι αμφισβήτησαν την προηγούμενη διοίκηση δεν προσήλθαν να αναλάβουν τις ευθύνες
τους και μαζί με αυτές, τις τύχες του συλλόγου.
Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ, αναλαμβάνοντας για μία ακόμα φορά ευθύνες που
δεν μας αναλογούν για να δώσουμε μια διέξοδο στο αδιέξοδο που έχει περιέλθει ο
σύλλογος. Ο σύλλογος και το χωριό είναι πέρα και πάνω από οποιαδήποτε ατομικότητα και
εγωισμό. Αφήνουμε πίσω όλα όσα υπονόμευσαν την ενότητα του συλλόγου τα προηγούμενα
χρόνια και χαράσσουμε ένα σχέδιο που θα δώσει λύση στα υπάρχοντα προβλήματα και
προοπτική για το μάλλον του συλλόγου μας.
Θεωρούμε πως είναι επιτακτική ανάγκη, όλοι και όλες να είμαστε στην γενική
συνέλευση και ειδικά όσοι και όσες έχουμε συμμετάσχει στις συνελεύσεις των τελευταίων
χρόνων και γνωρίζουμε τα προβλήματα που απασχολούν τον σύλλογο και το χωριό.
Σας καλούμε σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 του καταστατικού, σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική
Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.00,
στα γραφεία του Συλλόγου, με θέματα:
Θέμα 1: Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ.
Θέμα 2: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
Θέμα 3: Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και
εκπροσώπου στην Ομοσπονδία Συλλόγων Τριφυλίας.
Δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει
μέλη.
Υπενθυμίζουμε ότι το κόστος της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται σε 10€, ενώ για όσα μέλη
είναι κάτω των 30 ετών, η συνδρομή ανέρχεται σε 5€.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή, 3 Μαρτίου, χωρίς
άλλη πρόσκληση, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
Το απελθόν Δ.Σ.

