Paříž, 16. prosince 2015
Předmět: Valné

shromáždění AICO - 14. května 2.016 - Göteborg (Švédsko)

,
Vážení členové AICO,
v souladu s článkem 7.3 a 7.4 stanov AICO Vám sděluji, že Výkonná rada svolala valnou hromadu společnosti
AICO na 14. května, 2016.
Valné shromáždění obdrží zprávy z Výkonné rady a provedení volby pro tři pozice na Výkonné radě: dvou
funkcích, které se uvolnily podle ustanovení článku 10.2 AICO stanov, a jedné funkci, která se uvolnila po úmrtí
pana Gianni Galeotti.
Valná hromada se bude konat ve spojení s 22. Světovém veletrhu olympijských sběratelů ve Sportovním muzeu
Göteborg, Švédsko.
Podrobnosti o přesném čase a místu shromáždění, o podrobného programu, budou poskytnuty poslancům
asociací do 29. února 2016.

Podmínky vyžadované AICO pro zástupce asociací/klubů pro účast na Valné
hromadě:
1. Počet hlasů, které má vyslaný člen národní asociace na Valném shromáždění je dán počtem
členů v jeho členském klubu (bod 8, AICO stanov). Chcete-li mít hlasovací práva na valné hromadě,
členské kluby musí do 12. února 2016 písemně předat tajemníku AICO zprávu o počtu členů ve
svém klubu na konci oficiálního finančního roku klubu v roce 2015, a zda klub bude zastoupen na
Valné hromadě.
2. Chcete-li mít hlasovací práva na valné hromadě, členské kluby musí mít zaplacené členské příspěvky
ke dni 30. června 2015. Jakékoli opožděné platby musí být přijaty do dne 12. února 2016, nebo klub
nebude mít hlasovací práva na Valné hromadě.
3. Pokud členské kluby chtějí zahrnout v pořadu jednání Valné shromáždění nějaké náměty, pak by o tom
měli informovat AICO tajemníka písemnou formou nejpozději do 12. února, 2016.

Činnosti vyžadované AICO pro volby 2 členů na Výkonné rady:
Podle článku 10.2 AICO stanov, budou tyto dvě pozice, které se uvolní dne 22. května 2016, a jsou teď
obsazeny kandidáty, kteří obdrželi nejnižší počet hlasů v úvodních volbách v roce 2014. Je to pan Roman
Babut a pan Branislav Delej. Je na asociacích/klubech které zastupovali pan Babut a pan Delej aby je
renominovali i pro volby 2016. Úspěšní kandidáti budou zvoleni na čtyři roky.
Kromě toho, po smrti pana Gianniho Galeotti, rada rozhodla, že volby se budou konati i na tuto pozici.
Úspěšný kandidát bude volen na období dvou let, tedy zůstatku období, na které pan Galeotti byl původně
zvolen.
Volby budou pod dohledem AICO tajemník pana Christophe Ait-Braham, nápomocen bude poradce Aico a
MOV pan Davida Maiden. Všimněte si, že volba je pro pozice na Výkonné radě, ne pro konkrétní funkci
v radě. O tom rozhodne Výkonná rada na svém zasedání.
Členské kluby se vyzývají, aby nominovali kandidáta na volbu do jedné ze tří pozic. Každý
asociace/klub může vytvořit pouze jednu nominaci. Nominace, písemně, musí být podána u AICO
tajemníkem do 12. února 2016. K nominaci přiložte životopis (CV) kandidáta.

Do 29. února 2016 garanti voleb pošlou každému klubu/asociaci seznam kandidátů a kopii životopisů ( CV)
poskytnutých jmenujícími klub a potvrzení o počtu hlasů každého klubu/asociace které bude mít na volby a
Valné shromáždění.
Členské kluby/asociace mohou hlasovat ve volbách tím, že budou zastoupeni na Valné hromadě, nebo
pokud nejsou zastoupeny, mohou hlasovat prostřednictvím elektronické pošty. Pokud členský
klub/asociace chce hlasovat elektronickou poštou, musí uvědomit AICO tajemníka písemně o svém
záměru, a to nejpozději do 5. Května 2016. Hlasy podané elektronickou poštou musí být doručeny nejpozději
12 hodin před hlasováním na Valném shromáždění.
Harmonogram akcí:
12.02.2016:
• Kluby/asociace sdělí AICO tajemníkovi počet členů
• Kluby/asociace zaplatí své členské příspěvky splatné ke dni 30. června 2015.
• Kluby/asociace sdělí AICO tajemníkovi své návrhy , které chtějí, aby se dostali na pořad jednání Valného
shromáždění, písemnou formou
• Kluby/asociace nominují svého kandidáta pro volby do obou volných pracovních míst na Výkonné radě, a
poskytnou prohlášení / CV pro kandidáta.
29. 2. 2016:
• AICO tajemník pošle členským klubům/asociacím seznam kandidátů a jejich prohlášení/CV
5.5.2016
Termín pro uvědomnění AICO tajemníka, pokud klub chce hlasovat prostřednictvím e-mailu ve volbách.

Christophe AIT-BRAHAM
AICO Secretary
secretary@aicolympic.org

