Πρακτικά συνεδρίασης του ΔΣ
της 3 Φεβρουαρίου 2016
Σήμερα την 2 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης, τα οποία εξελέγησαν κατά την Γ.Σ. της 30 Ιανουαρίου 2016, σε έκτακτη συνεδρίαση στο
Πνευματικό Κέντρο Άσκρης, μετά από τηλεφωνική πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος και νέου προέδρου του ΔΣ κ. Πέππα Ιωάννη με θέματα
ημερήσιας διάταξης:
•
•
•
•
•

Συγκρότηση Δ.Σ σε σώμα.
Επιτροπές – Ανάθεση ευθυνών
Κοπή πίττας Συλλόγου
Θέματα σε εξέλιξη - προοπτικές
Προσδιορισμός επόμενης τακτικής συνεδρίασης

Παρόντες:
α) Σωτήριος Χολιασμένος
β) Χάρης Κλεφτογιάννης
γ) Παντελής Καλατζής
δ) Γιάννα Λυμπέρη
ε) Ευθυμία Λυμπέρη
στ) Σωτηρία Τσούκα
Ο πρόεδρος διαπιστώνει ότι υφίσταται η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 1ο
Ο πρόεδρος αναγιγνώσκει το άρθρο 11 του καταστατικού:
“Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου
η θητεία είναι διετής.
Αυτός που πλειοψήφησε από τα ψηφοδέλτια είναι ο Πρόεδρος. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση με τη φροντίδα του Προέδρου μέσα σε 8 ημέρες από την ημέρα της εκλογής και εκλέγει τους: Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία του συλλόγου. Η εκλογή του προεδρείου
γίνεται με σχετική πλειοψηφία”.
Για την θέση του Αντιπροέδρου μοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Χολιασμένος Σωτήριος, ο οποίος και εκλέγεται παμψηφεί.
Για την θέση του Γραμματέα μοναδικός υποψήφιος είναι η κ. Λυμπέρη Ιωάννα, η οποία και εκλέγεται παμψηφεί.
Για την θέση του Ταμία μοναδικός υποψήφιος είναι η κ. Τσούκα
Σωτηρία, η οποία και εκλέγεται παμψηφεί.
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Κατόπιν των ανωτέρω η σύνθεση του ΔΣ του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος :
Ιωάννης Πέππας
Αντιπρόεδρος :
Σωτήριος Χολιασμένος
Γραμματέας :
Ιωάννα Λυμπέρη
Ταμίας :
Σωτηρία Τσούκα
Μέλη :
Παντελής Καλατζής
Ευθυμία Λυμπέρη
Χάρης Κλεφτογιάννης
Θέμα 2ο
Επιτροπές
Έγινε συζήτηση και αποφασίσθηκε η συγκρότηση των παρακάτω
επιτροπών:
Περιβάλλοντος
: Παντελής Καλατζής, Λουκάς Στεργίου
Εκδηλώσεων
: Χάρης Κλεφτογιάννης, Ελένη Σταμάτη, Χαρά Μπαμπούλα.
Πνευματικού Κέντρου : Ευθυμία Λυμπέρη, Χαρά Μπαμπούλα
Εφημερίδας :
Ελένη Σταμάτη, Χαρά Μπαμπούλα
Θέμα 3ο
Έγινε συζήτηση και αποφασίσθηκε να γίνει η “Κοπή της πίτας”, το
Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου, στη Λίμνη Μουσών, χωρίς να πληρώσουν είσοδο τα μέλη. Λεπτομέρειες θα καθορισθούν προφορικά, την επόμενη Τρίτη.
Θέμα 4ο
Ο Πρόεδρος έδωσε διευκρινήσεις στα μέλη για τα θέματα σε εξέλιξη – προοπτικές, σε συνέχεια των προχθεσινών αναλύσεων κατά τη Γενική Συνέλευση.
Η δενδροφύτευση αποφασίσθηκε να γίνει την πρώτη Κυριακή μετά
από βροχές.
Θέμα 5ο
Ο πρόεδρος προτείνει όπως η επόμενη συνεδρίαση γίνει την 9 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου με θέμα την κοπή πίτας.
Στην τακτική συνεδρίαση του Μαρτίου θα εξετασθούν:
1. Η δημιουργία “θεματικού πάρκου” της Κοιλάδας των Μουσών.
2. Η δημιουργία “Κέντρου Ησιοδικών Μελετών”.
3. Δημιουργία λαογραφικής έκθεσης στο Δημοτικό σχολείο
4. Δημιουργία έκθεσης φωτογραφίας “Αρχαιολογικών ευρημάτων και
επιγραφών” στο Πνευματικό Κέντρο Άσκρης.
5. Εορτασμός της εθνικής επετείου.

