Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku
Zväz spolkov Čechov a Slovákov vo Švajčiarsku
Verband der Vereine der Tschechen und Slowaken in der Schweiz
Union des associations des Tchèques et Slovaques en Suisse

Emmenbrücke, 1.9.2022

POZVÁNKA
na schůzi výboru SSČS
která se koná v sobotu, 24.9.2022 v 13.00h v Zürichu
v prostorách CzechIN Český dům Zürich
Boulevard Lilienthal 48, 8152 Opfikon (popis přístupové cesty v příloze)

Program
1. Zahájení / MC
a) prezence / omluveni
b) uctění památky zesnulých sester a bratří (jména nahlaste před zahájením zasedání
LČ nebo na info@svaz-spolku.ch)
c) potvrzení / změny programu schůze
2. Zápis ze schůze výboru 13.3.2023, připomínky z pléna / MC
3. Finance stav k 31.8.2022
a) dary MZV ČR a SK 2022 /MC
b) konta SSČS /VG
c) konta Zpravodaje /JSch
d) členské příspěvky na rok 2022, pokud jste je ještě nezaplatili: plaťte prosím na
konto PostFinance Bern, IBAN: CH33 0900 0000 4061 1294 4
Pokud máte problémy s placením touto cestou, spojte se s pokladníkem, VG,
vm.guenter@hispeed.ch
4. Masarykův fond informace / MF
5. Zpravodaj
a) informace z činnosti týmu / ToM
b) podle finanční situace – řešení O tomto bodu bude podle potřeby provedeno hlasování
6. Sbírka na pomoc Jižní Moravě / MK (M.Krejčová) závěrečná informace
7. Určení volební komise - O tomto bodu bude provedeno hlasování
navržen/ k dispozici je: Jiří Zadrobílek (předseda), jako další přísedící chybí ještě 2
osoby, určeny budou podle návrhů spolků resp. z pléna
8. Zprávy a informace o aktualitách ze spolků
pokud k tomuto tématu chcete něco přednést, zašlete LČ informaci o obsahu a délce plánované zprávy do 20.9.
9. Termíny / HS
a) výbor
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- jarní schůze 2023 – 11.2.2023:
předsednictvo navrhuje, aby jarní schůze výboru byla zrušena. Odůvodnění:
Svaz nechystá žádné náročné akce. Záležitosti výboru mohou být probrány i na
Sjezdu. O tomto bodu bude provedeno hlasování.
b) Sjezd 2023 – v prostorách Centra Č+S v Zh 13.5.2023
c) předsednictvo naplánuje příští schůzi podle potřeby, k probrání témat podle rozhodnutí této schůze
10. Různé / MC
a) informace k plánování voleb na Sjezdu 2023
b) další příspěvky
pokud chcete něco přednést, zašlete LČ informaci o obsahu a délce plánované zprávy do
20.9.
11. Závěr – MC, ca. 15´30 h
Přestávka: káva, minerálka, malé občerstvení
podle časového průběhu, ca. v 14h
(oběd podle objednávky před zahájením schůze, informace k obědu přiloženy)

Schůze předsednictva
k definitivnímu projednání a přípravě výše uvedených nebo nově došlých bodů,
za účasti náhradnic, zastoupení Zpravodaje a MF „s hlasem poradním“ se koná
v 11.00 hod. na stejném místě
S krajanským NAZDAR
L.Čarnecká
členka předsednictva

Přílohy:
• popis přístupové cesty k CzechIn
• jídelníček na závazné přihlášky na oběd
jde na
- adresy zástupců spolků ve výboru,
- předsednictvo vč. náhradnic
- MF- předseda DŠ, jednatelka MF M.Fischer,
- Zpravodaj – redaktor ToM
jako informace na
- sok. župu Švýcarskou – P.Chour, starosta
- Centrum Čechů a Slováků - J.Vaňková
- člen/ky revizní komise
- velvyslanectví ČR a SR v Bernu
- Český Klub Zürich
na webovou stránku SSČS http//www.svaz-spolku.ch
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