Zápisnica z výročnej členskej schôdze FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky
20.1. 2014
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, privítanie členov fotoklubu
2. Schválenie programu
3. Správa o činnosti OZ FoTOP za rok 2013
4. Správa o výsledku hospodárenia za rok 2013. Schválenie výsledkov
hospodárenia
5. Schválenie nových členov fotoklubu za rok 2013
6. Návrh výšky členských príspevkov na rok 2014
7. Plán činnosti na rok 2014
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1. a 2.)
Predseda fotoklubu privítal všetkých prítomných členov. Skonštatoval, že členská
schôdza je uznášania schopná.
Predstavil program členskej schôdze a dal hlasovať za jeho schválenie.
ZA: 12

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu 3.)
Predseda fotoklubu predniesol prítomným členom správu o činnosti FOTOKLUBU
FoTOP v roku 2013. Vyzdvihol hlavne účasť na celoslovenskej súťaži fotografií AMFO
2013, na ktorej členovia fotoklubu získali viaceré ocenenie. Ďalej sa konali pravidelné
stretnutia členov FoTOP, 4. ročník medzinárodnej výstavy, workshop - fotenie
dravých vtákov, fotografovanie akcií Kultúrneho leta 2013, prednášky Stana
Harvančíka, výstava fotografií v Litoměřiciach, administrácia web stránky.
PRÍTOMNÍ ČLENOVIA VZALI SPRÁVU O ČINNOSTI NA VEDOMIE

K bodu 4.)
Tajomník fotoklubu oboznámil členov so správou o hospodárení OZ FoTOP v roku
2013. Príjmy fotoklubu v súhrnnej výške 935,03 € tvorili členské príspevky, dotácia
NSK 250 € a dotácia obce Topoľčianky 500 €. Výdavky tvorili: výroba fotografií,
podkladové pasparty, pohonné hmoty na cestu do Litoměříc a drobný spotrebný
materiál v celkovej sume 934,42 €. FOTOKLUB FoTOP hospodáril v roku 2013 s
kladným prebytkom 0,61 €.
Prítomní členovia hlasovali o schválení výsledkov hospodárenia z rok 2013.
ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu 5.)
Návrh na prijatie za členov FOTKLUBU FoTOP - Miroslava Mihálika a Marcela
Meluša - predniesol predseda OZ FoTOP.
Prítomní členovia hlasovali o prijatí Miroslava Mihálika a Marcela Meluša za členov
FOTOKLUB FoTOP .
ZA: 12

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

K bodu 6.)
Návrh na výšku členských príspevkov na rok 2014 je nasledovný:





dospelý: 10 €
dieťa do 15 rokov: 1 €
študent 15 - 18 rokov: 3 €
dôchodca: 3 €

Prítomní členovia hlasovali o návrhu výšky členských príspevkov na rok 2014 .
ZA: 13

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

K bodu 7.)
Predseda fotoklubu predstavil plán činnosti na rok 2014:



účasť na AMFO 2014
pravidelné stretnutia členov v prvý pondelok v mesiaci








obnovenie súťaže TOP FoTOP (min. 1 kolo)
5. ročník medzinárodnej výstavy
fotografovanie akcií Kultúrneho leta 2014
workshop - Jesenná krajina (3.-5.10.2014)
účasť na iných fotosúťažiach
administrácia stránky

Prítomní členovia hlasovali o pláne činnosti na rok 2014 .
ZA: 12

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu 8.)
Návrh na obnovu galérií členov na webstránke www.fotop.sk
K bodu 9.)
Predseda fotoklubu poďakoval prítomným za účasť na členskej schôdzi a túto ukončil.

Zapísal: Michal Gašparík - tajomník

