
TüREİYEBOKSFEDERASYONU

7. OLAGAN MALİ GENEL KURULU DUYURUSU

1- Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği
federasyonumuzun 7. Olağan Mali Genel Kurulu 20/10/2018 Cumartesi günü saat 10:00'da
Ankara'da yapılacaktır. Genel Kurul'un yapılacağı otel Federasyonumuz internet sitesinde
yayınlanacaktır.

2- İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda toplantı 21110120 18 Pazar günü
aynı yer ve saatte yapılacaktır.

3- Genel Kurul duyuruları http://www.sgm.gsb.gov.tr ve www.turkboks.gov.tr adreslerinden
yapılacaktır .

4- Delegelerin toplantıya katılmaları için kesin delege listelerinde yer almaları ve kayıt işlemleri
için 20 Ekim 2018 günü 09:00 - 10:00 saatleri arası kimliklerini (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya
pasaport) ibraz etmeleri gerekmektedir.

yu
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı

GÜNDEM
1- Yoklama,
2- Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
3- Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması,
4- Gündemin okunması ve oylanması,
5- Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
6- Ana Statüde bazı maddelerdeki değişikliklerin ve varsa ek yapılacak maddelerin

görüşülmesi, müzakeresi, oylanması ile değişen ve eklenen maddelerin Resmi Gazetede
yayınlanması sırasında olası hataları gidermek için redaksiyon yetkisinin Yönetim
Kuruluna verilmesi.

7- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ile yönetim kurulunun
hesap ve faaliyetlerinin ibrası,

8- Denetleme Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,
9- Başkan'ın konuşması,
10- 2019 ve 2020 yılları tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11- Bütçe harcama kalemleri arasında aktarına yapma ve gerektiğinde değişiklik yapılması

ile yeni bütçe kalemleri oluşturulması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12- 2019 ve 2020 yılı ulusal ve uluslararası faaliyet programında gerek duyulması halinde

ilave veya değişiklik yapılabilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
13- Uluslararası Federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için Yönetim Kuruluna

yetki verilmesi,
14- Spor dalının gelişmesi ve gelir getiri ci faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

iktisadi işletme kurulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15- Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz ve taşınır mal alımı, satımı ve

kiralaması ile kurulan, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her
türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda Yönetim
Kuruluna yetki verilmesi,

16- Dilek, Öneriler ve Kapanış.


