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Θεσσαλονίκη 27 Ιουλίου 2016
Θεσσαλονίκη,
ΘΕΜΑ:
ΣΧΕΤ.:

ΣΥΝ.:

«Ενηµέρωση µελών Ε.∆.Ε.για
Ε.∆
εκλογές-εκκαθάριση µητρώου µελών & αλλαγές
αλ
καταστατικού»
- Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Ε.∆.Ε. (6.10.2015 Κεφαλονιά)
- Πρακτικό απόφασης Ε.∆.Ε.
Ε
(24/29.1.2016) περί έναρξης διαδικασίας τροποποίησης
καταστατικού & εκκαθάρισης µητρώου µελών
- Οδηγίες εγγραφής & οικονοµικής τακτοποίησης

Αξιότιµα µέλη της Ελληνικής ∆ασολογικής Εταιρείας (Ε.∆.Ε.)
Με την παρούσα επιστολή µας θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τα εξής:
1.) Σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ. α του ισχύοντος καταστατικού µας, «ένα
«
µέλος, διαγράφεται,
µεταξύ άλλων λόγων, και εάν καθυστερεί την καταβολή των εισφορών πέρα από ένα έτος». Την παρούσα
στιγµή υφίστανται οφειλές από εισφορές µελών πολλών ετών. Για το λόγο αυτό και µε επίγνωση των
δυσχερών οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν, µετά από τη τελευταία Γενική Συνέλευση της Ε.∆.Ε.
(6.10.2015) στην Κεφαλονιά και την υπ’αριθ.24/29.1.2016 απόφαση του ∆.Σ. κρίθηκε σκόπιµο να ζητηθεί
από τα µέλη µας η εξόφληση των συνδροµών
σ
των τριών (3) τελευταίων ετών
ετών, συνολικού ύψους 30,0 ευρώ
(10,0х3=30,0), ανεξαρτήτως του ύψους της πραγµατικής οφειλής, προκειµένου να παύσει η οικονοµική
αυτήεκκρεµότητα. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
ΚΑΛΟΥΜΕ, λοιπόν, έως 30-09-2016 να τακτοποιήσετε τυχόν οικονοµική σας
εκκρεµότητα προς την Εταιρεία. Η ανωτέρω εκκαθάριση του µητρώου των µελών είναι απαραίτητη για την
δυνατότητα σύγκλησης Γ.Σ. (απαρτία
απαρτία), ως και την λήψη αποφάσεων από αυτήν, όπως είναι η επικείµενη
αλλαγή του καταστατικού.
2.) Έως την ίδια, ως άνω ηµεροµηνία
ηµεροµηνία, ήτοι 30-09-2016, ΚΑΛΕΙΣΘΕ, εφόσον είστε οικονοµικά
τακτοποιηµένοι, να υποβάλλεται την υποψηφιότητα σας για τις αρχαιρεσίες των µελών της ∆ιοικήσεως
(∆ιοικητικό Συµβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή), οι οποίες θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο
Οκτώβριο-Νοέµβριο του 2016,
στα πλαίσια της επικείµενης τακτικής
τακτική Γ.Σ. που θα έχει χαρακτήρα εκλογο-απολογιστικ
απολογιστικό.
3.) Τέλος επειδή σ’ αυτές τις εκλογές θα συζητηθεί η επικαιροποίηση (αλ
αλλαγή) του υφιστάµενου
καταστατικού, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ έως
ως την παραπάνω ηµεροµηνία, ήτοι 30-09-2016
2016, να υποβάλλεται τις
απόψεις σας για αλλαγές οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στο καταστατικό της Εταιρείας.
Εταιρε
Για το λόγο αυτό το
υφιστάµενο καταστατικό είναι διαθέσιµο είτε µέσα από την ιστοσελίδα µας (www.forestry
forestry.gr) είτε από εµάς
(αποστολή ηλεκτρονικά). Η παραλαβή
αλαβή των προτεινοµένων αλλαγών θα γίνει είτε
τε από τον Πρόεδρο είτε από
τον Γεν. Γραµµατέα της Ε∆Ε.
Τέλος για την καλύτερη ενηµέρωσή σας απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα (www.forestry.gr)
(
και το
Facebook της Ελληνικής ∆ασολογικής Εταιρείας (Ε.∆.Ε.).

Ο Πρόεδρος

Για την Ελληνική ∆ασολογική Εταιρεία
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