Občianske združenie   Spolok Martina Rázusa 
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31;  
031 01  Liptovský Mikuláš                                                 IČO: 37810081                                      
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Milí priatelia,  členky a členovia Spolku Martina Rázusa,

podľa platných stanov nášho spolku, Časť III, článok 8, bod 8.2. Vás pozývame na
VII. (výročné) valné zhromaždenie Spolku Martina Rázusa,
ktoré sa  uskutoční v sobotu, 28..marca 2009 o 10, 30 h
v Múzeu Janka Kráľa na Námestí Osloboditeľov 31 v Liptovskom Mikuláši.

Program:
1.	Otvorenie
2.	Ustanovenie valného zhromaždenia 
3.	Zápisnica z Valného zhromaždenia 2008, kontrola plnenia uznesenia
4.	Správa o činnosti a hospodárení spolku v roku 2008
5.	Správa kontrolnej komisie
6.	Voľby členov predsedníctva a kontrolnej komisie po uplynutí 3-ročného funkčného obdobia
7.	Rámcový plán činnosti spolku a rozpočet spolku na rok 2009 ako odporúčanie novému presedníctvu 
8.	Rozprava
9.	Záver
10.   Položenie kytice ku Pamätníku Martina Rázusa

Vážení priatelia,
v prípade, že sa nemôžete zúčastniť valného zhromaždenia, použite, prosím, bod 8.5. článku 8 III. časti stanov spolku, kde sa píše, “Člena združenia môže na valnom zhromaždení zastupovať iný člen, na základe písomného splnomocnenia ”, ktoré odošlite na adresu spolku. (adresa dolu).
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak 15 minút po oficiálnom začiatku riadne zvolaného valného zhromaždenia nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia, zvolávateľ otvorí náhradné valné zhromaždenie s nezmeneným programom rokovania, ktoré je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov združenia. 
Predsedníctvo spolku sa na svojom zasadnutí 23.februára 2009 uznieslo predložiť Vám túto kandidačnú listinu :
Predsedníctvo :
	Ing. Ján Blcháč

Mgr. Zdeno Blažek
Mgr. Vladimír Ferenčík
	Mgr. Daniela Fiačanová
	Mikuláš Konečný
Mgr. Ľubica Rybárska
Kontrolná komisia :
	Ing. Miloš Rázus

Ing. Jozef Repaský
	Mgr. Eva Straková

Prosíme, aby ste do 15.marca oficiálne poslali ďalšie návrhy na členov predsedníctva a členov kontrolnej komisie, z ktorých  valné zhromaždenie zvolí nové predsedníctvo a novú kontrolnú komisiu na ďalšie funkčné obdobie.

Prosíme členov, ktorí neuhradili udržiavací ročný členský príspevok na rok  2009 prípadne aj za rok 2008  (občania 3,32 €,  právnické osoby 33,19 €), aby tak urobili do termínu konania valného zhromaždenia, prípadne pred rokovaním VZ. V prílohe pozvánky posielame aj tlačivo na odoslanie 2% dane na účet Spolku aj s potrebnými údajmi.. 

Radi uvítame Vaše písomné pripomienky k doterajšej činnosti Spolku, ako aj reálne námety do ďalšieho obdobia. 
Na Valné zhromaždenie pozvite aj svojich priateľov, členmi sa môžu stať aj na mieste jeho konania. 

Za Predsedníctvo Spolku Martina Rázusa

s úctou

Ing. Vladimír Rázus 
        predseda


Kontakty:  Spolok Martina Rázusa, Múzeum Janka Kráľa, Námestie Osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš
                  Tel: 044/552 25 54, mobil: 0918 461 558; fax: 044/5621396;  
                  Ing.Vladimír Rázus , mobil:0902326235 , e-mail: vrazus@gmail.com
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