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TÜRKiYE HOKEY FEDERASYONU BAŞKANllGI'NDAN
m,OLAGAN GENEL KURUL VE MALi GENEL KURUL ÇAGRISI VE GÜNDEMi

Spor Genel Müdü~ügünün 19 Temmuz 2012 gün ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bağımsız Spor
Federasyonlannın Çalışma Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre nanrtanan Türkiye Hokey
Federasyonu Ana Statüsü' nün iıgili maddeleri ile Yönetim Kurulumuzun 14 Eylül 2012 tarih ve 95 sayılı karan ile
Federasyonumuz lll.Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurul toplantısı 19 Ekim 2012 Cuma günü saat 10:00'da
Esenboğa Airport Hotel'de Esenboğa Havalimanı Yolu Üzeri 16 Km. Sarayköy Keçiören/Ankara/TÜRKiYE adresinde
aşagıdaki gündem maddeleri ile yapılacaktır.

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 20 Ekim 2012 Cumartesi aynı yer ve saatte, aynı gündem maddeleri
ile yapılacaktır (Toplantıya katılanlann sayısı seçimle belirtenen kurullann asıl üye sayısının iki katından aşagı
olamaz).

Delegeler kayıt işlemlerinde kimlik ibra etmek zorundadır. Genel Kurulu oluşturan tüm delegelerimize duyurulur.
Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1- Açılış, Saygı Duruşu ve istiklal Marşı,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
3- Genel Kurul gündeminin okunarak oylanması,
4- Federasyon Başkanhğımn sunuş konuşması,
5- 19 Temmuz 2012 gün ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bağımsrz Spor Federasyonlannın Çalışma Usul
ve Esaslan Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun hannanan Federasyonumuz Ana Statüsünün görüşülerek kabulü
ile Ana Statünün Resmi Gazete 'de yayınlanması sırasında olası hatalan gidenne ve redaksiyon yetkisinin Yönetim
Kuruluna verilmesi,
6- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,
7- Denetim Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası ile bilanço ve gelir-gider hesaplannın kabulü,
8- Yeni döneme ait hazırlanan faaliyet programı ile 2013-2014 yıllan tahmini bütçenin okunması ve 11.10.2012 -
31.12.2012 tarihleri arasında yapılacak harcamalar dahil olmak üzere, nazınanan ve Genel Kurulun onayına sunulan
bütçe kalemleri arasında degişiklik yapma ve yeni fasıı açma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi,
9- Federasyonumuzun Ödül, Yardım, Ceza vb. diger talimatlannın degiştirilmesi ve/veya ihtiyaç halinde yeni
talimatlann hazırtanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10- Spor Genel Müdü~ügü, Spor Toto vb. kuruluşlardan, sponsortardan temin edilecek kaynagın yanı sıra
gerektiginde ilave para aktanna ve/veya borçlanarak her türıü tesis inşa etme, tadilat, onanm, yenileme yapma,
gerektiilinde bu tesisleri işletme ve benzer amaçlarla şirket kunna; tesıslerde yer alan sosyal ünitelerin kiraya
verilmesi, reklam alınması, vb. hususlar ile; amacına uygun menkul ve gayrimenkuller alma, kiralama, kıraya venne,
işletme ortaklık kunna, bagış kabul etme ve uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunma yetkisinin
Yönetim Kuruluna verilmesi,
11- Seçim listelerinin ilanı,
12- Başkan adaylannın konuşmalan,
13- Federasyon Başkanı, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
14- Seçim sonuçlannın ilanı,
15- Dilek ve temenniler. KAPANIS.


