Zápisnica z členskej schôdze FoTOP Fotoklub Topoľčianky konanej dňa 27.1.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie, privítanie členov fotoklubu
Schválenie programu
Správa o činnosti OZ FoTOP Fotoklubu Topoľčianky za rok 2017
Správa o výsledku hospodárenia za rok 2017. Schválenie výsledkov hospodárenia
Správa o vykonaní kontroly kontrolóra FoTOP
Schválenie nových členov fotoklubu
Návrh výšky členských príspevkov na rok 2018
Plán činnosti na rok 2018
Rôzne
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, program bol schválený.
K bodu 3.)
Predseda fotoklubu priniesol prítomným členom správu o činnosti FOTOKLUBI FoTOP v roku 2017.
Plán činnosti na rok 2017 bol splnený, členovia sa zúčastnili na celoslovenskej súťaži fotografií AMFO
2017, na ktorej sme získali viacero ocenení na všetkých stupňoch. Konali sa pravidelné pondelkové
stretnutia členov FoTOP, usporiadali sme 8. ročník medzinárodnej výstavy, workshop. Fotografovali
sme Kultúrne leto Topoľčianky 2017. Vystavovali fotografie v zahraničí. Administratíva web stránky.
Prítomní členovia vzali správu o činnosti na vedomie.
K bodu 4.)
Podľa ustanovení v stanovách OZ FoTOP-FOTOKLUB Topoľčianky predložila správu o hospodárení OZ
za rok 2017 Monika Gduľová, tajomníčka FoTOP.
Príjmy:
Celkové príjmy dosiahli v roku 2017 sumu 2175,4 eur z toho dotácia obce Topoľčianky 950 eur,
dotácia NSK 700 eur, finančný dar 360 eur, členské 152 eur.
Výdaje:
Výdaje OZ boli v roku 2017 v celkovej výške 2017,74 eur. Uhradené boli výdavky na usporiadanie
výstavy (fotografie, papier, koncert, propagačné materiály...) 1345,25 eur. Drobné výdaje 202,03
eur. Notebook 365 eur. Poplatky 110,74 eur.
Na konci účtovného roku 2016 bol zostatok 13,4 eur.
Na konci účtovného roku 2017 je zostatok 147,38 eur.

Prítomní členovia hlasovaním schválili správu o hospodárení za rok 2017.
K bodu 5.)
Kontrolór OZ FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky pán Ivan Klučiar predložil správu o vykonaní kontroly za
rok 2017. Na základe vykonanej kontroly neboli zistené žiadne pochybenia v hospodárení OZ, všetky
finančné operácie boli riadne zdokladované a zúčtované. Výsledok hospodárenia sa zhoduje
s Správou o hospodárení OZ predloženou na dnešnej členskej schôdzi fotoklubu.
Prítomní členovia vzali správu o vykonaní kontroly na vedomie.
K bodu 6.)
Návrh na prijatie ha členov – Milan Polák – predniesol predseda OZ FoTOP.
Prítomní členovia hlasovali o prijatí za člena fotoklubu FoTOP, väčšinou hlasov bol prijatý za člena.
K bodu 7.)
Návrh na výšku členských príspevkov na rok 2018 je nasledovný:
•
•
•
•

Dospelí - 10 eur
Dieťa do 15 rokov - 1 eur
Študent - 3 eur
Dôchodca 3 eur

Prítomní členovia schválili nadpolovičnou väčšinou prítomných členov predložený návrh výšky
členských príspevkov na rok 2018.
K bodu 8.)
Predseda fotoklubu predstavil plán činnosti na rok 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Účasť na AMFO 2018
Pravidelné stretnutia členov v prvý pondelok v mesiaci
9. ročník medzinárodnej výstavy
Fotografovanie akcií Kultúrne leto 2018
Workshop pre členov jún 2018
Účasť na fotosúťažiach doma aj v zahraničí
Administrácia stránky
Jesenný workshop
Výstava Litoměřice
Výstava 10 rokov FoTOP

Prítomní členovia schválili plán činnosti na rok 2018.
K bodu 9.)
Návrh na aktualizáciu svojich údajov a fotografií na stránke www.fotop.sk
K bodu 10.)
Predseda fotoklubu poďakoval prítomným za účasť na členskej schôdzi a túto ukončil
Zapísala: Monika Gduľová

