TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU
5.SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEM
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 5. Seçimli Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddeleri
gereğince 25 Aralık 2021 Cumartesi günü saat: 10.00’da The Green Park Hotel Kızılırmak Mah. 1443
Cad.No:39 Çukurambar-Çankaya /Ankara’da gerçekleştirilecektir.
İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı ertesi gün 26 Aralık 2021 Pazar günü aynı
yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Genel Kurul duyuruları www.shgm.gsb.gov.tr ve www.tssf.gov.tr adreslerinden yapılacaktır.
Delegelerin kayıt işlemleri 09.00-10.00 saatleri arasında yapılacaktır. Kimlik ibrazı zorunlu olduğundan,
delegelerin T.C. kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Pandemi nedeniyle delegeler ve görevliler haricinde Genel Kurul’ a misafir alınmayacaktır.
Genel Kurulu oluşturan tüm delegelerimize saygıyla duyurulur. 25/11/2021
5. SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1)

Yoklama (Delegelerin kayıt işlemlerinin yapılması).

2)

Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3)

Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması.

4)

Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.

5)

Gündemin okunması ve oylanması.

6)

18.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı, 2021 yılı Faaliyet Programları ve Geçici Bütçeleri ile mali
verilerinin okunması, müzakeresi ve onaylanarak ibrası.

7)

Yönetim Kurulunun dönem faaliyet raporu okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası.

8)

Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası.

9)

Federasyonun tahmini bütçesi ile faaliyet programlarının sunulması ve oylanması.

10)

Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi ve oylanması.

11)

Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve
oylanması.

12)

Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz veya taşınır mal alım-satımı, kiralanması veya kiraya
verilmesi, var ise tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç,
malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve oylanması.

13)

Federasyonca ihtiyaç duyulan yönetmelik ile talimatların veya yönetmelik ile talimat değişikliklerinin
hazırlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

14)

Var ise Ana Statü değişikliği tekliflerinin değerlendirilmesi.

15)

Var ise diğer önergelerin değerlendirilmesi.

16)

Başkan adaylarının Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asil ve yedek üye listelerinin Divan
Başkanlığına verilmesi.

17)

Başkan adaylarının konuşmaları.

18)

Federasyon Başkanı ile Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi.

19)

Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi, sonucun belirlenmesi ve tutanak düzenlenmesi.

20)

Dilek, temenniler ve kapanış.

