NEEILINIO SB “EDELVEISAS” VISUOTINIO BENDRIJOS NARIŲ
SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS
_________________________
(data)
_______________________________________________________________________________________
Bendrijos narys (vardas, pavardė, sodo sklypo adresas/numeris)

Pranešu, kad į 2016-09-17 11.00 val. SB „Edelveisas“ visuotinį bendrijos narių
susirinkimą atvykti negalėsiu. Esu tinkamai informuotas apie Neeilinį SB „Edelveisas“ visuotinį
bendrijos narių susirinkimą ir esu susipaţinęs su susirinkimo darbotvarke:
1. Naujų narių priėmimas; Nario mokesčio patvirtinimas
2. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai
3. Revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai
4. Priimti sprendimą pakeisti bendrijos įstatus bei pritarti šių dokumentų parengimui
išlaidoms
ir balsuoju taip:
Prašome lentelėje apskritimu apibrėţti variantą, kurį pasirenkate: „UŢ“ ar „PRIEŠ“.

Eil.
Nr.
1.

Darbotvarkės klausimas
Naujų narių priėmimas
Nario mokesčio patvirtinimas

2.

Bendrijos valdybos rinkimai

Sprendimų projektai
Priimti naujus narius: A. Pedanian, O.
Petrovskaja, G. Rutkauskas, I. Tačickaja, S.
Goštautaitė, R. Čekutienė, V. Duškina, R.
Rimkus.
Patvirtinti SB „Edelveisas“ nario mokestį nuo
2016 m. – 10 Eur.
Priimti kandidatus į SB „Edelveisas“ valdybos
narius:
V. Stefanovič

Bendrijos nario
balsavimas
„UŢ“

„PRIEŠ“

„UŢ“

„PRIEŠ“

-

-

„UŢ“

„PRIEŠ“

I. Zubienė

„UŢ“

„PRIEŠ“

R. Rimkus

„UŢ“

„PRIEŠ“

A. Ţakienė

„UŢ“

„PRIEŠ“

E. Lasinskas

„UŢ“

„PRIEŠ“

Patvirtinti valdybos pirmininku V. Stefanovič

„UŢ“

„PRIEŠ“

Priimti kandidatus į Revizijos komisiją: M.
Talutienė, M. Ţalkauskienė, J. Krištolaitienė.

„UŢ“

„PRIEŠ“

Galite pasiūlyti savo kandidatus

3.

Bendrijos valdybos pirmininko
rinkimai
Revizijos komisijos rinkimai
Galite pasiūlyti savo kandidatus

Priimti sprendimą pakeisti
bendrijos įstatus bei pritarti šių Pritarti SB „Edelveisas“ įstatų pakeitimui bei
„UŢ“
4. dokumentų parengimui
lėšų skirimui šių dokumentų paruošimui.
išlaidoms
Pasiūlyti sprendimai yra 2016 m. rugpjūčio 20 d. vykusio susirinkimo metu svarstyti sprendimai.
________________________________________________________
(Bendrijos nario vardas, pavardė)

„PRIEŠ“

_______________________
(parašas)

Pastaba: neįvykus 2016-09-17 11.00 val. SB „Edelveisas“ visuotiniam bendrijos narių susirinkimui,
balsavimo raštu biuletenis galioja ir vyksiančiame pakartotiniame SB „Edelveisas“ visuotiniame bendrijos
narių susirinkime, kuris vyks 2016-10-08 11.00 val. adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys.
Uţpildytas balsavimo raštu biuletenis, įdėtas į voką ir uţklijuotas, priimamas pasirašytinai iki 2016-09-15
adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r. (tel. 8 686 89061).

