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Benvolgut Soci Col·laborador,
Ens plau convocar-vos, a l’Assemblea General Anual i Ordinària de Socis de la
nostra Associació Amics de la Sardana Terranostra, que tindrà lloc el dissabte
dia 26 de gener a dos quarts de cinc de la tarda en primera convocatòria, i a les
cinc de la tarda en segona convocatòria.
Un cop acabada aquesta Assemblea General Ordinària, i tot seguit us
convoquem a l’ Assemblea General Extraordinària que tractarà sobre la
renovació de la Junta Directiva de l’ Associació.

Les mateixes es celebraran en el local social del centre Cívic Barri
Vell – Mercadal , C/ Cort Reial, 7 17004 Girona, amb el següent,
ORDRE DEL DIA DE L’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior
Aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2018
Aprovació pressupost any 2019
Proposta programació proper any 2019
Aprovació altes i baixes de socis
Aprovació de la gestió de l’exercici 2018 i de les seves comptes anuals.
Informe de la Presidenta i de la Junta Directiva sortint.
Torn de precs i preguntes

ORDRE DEL DIA DE L’ ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA :
1. Presentació de candidatures per la Junta Directiva dels propers 5 anys
2. Votació per determinar la candidatura escollida en cas de presentar-se més
d’una.
3. Exposició de la nova Junta electe sobre la seva proposta d’actuació.
4. Torn de precs i preguntes

Per tractar-se temes de suma importància pel futur de la nostra Associació, es
molt necessària la implicació de tots els socis. Preguem, i al mateix temps,
agrairem la vostra presencia a les dues assemblees.
Ens alegrarà poder-vos saludar personalment aquest dia.
Ben cordialment,

Montserrat Ferrer i Pena
Presidenta

Girona a 8 de Gener de 2019
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