Benvolguts socis i sòcies, amics i amigues de Caldes Solidària,
El proper dissabte 22 d’abril de 2017 us convoquem a les 10:30 hores a la Sala 3 del Centre
Cívic i Cultural (c/ Buenos Aires 16-18 de Caldes) per celebrar l’Assemblea General Ordinària
de l’Associació Caldes Solidària, amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera Assemblea General Ordinària
2. Memòria d’activitats de l’any 2016
3. Balanç econòmic de l’any 2016
4. Balanç de membres socis/sòcies de l’entitat
5. Programa d’activitats previst per a l’any 2017
6. Pressupost econòmic per l’any 2017
7. Presentació de les candidatures a la Junta Directiva
8. Aprovació dels càrrecs de la Junta directiva
9. Actualització de signatures de comptes
10. Precs i preguntes
Us recordem que el vot a l’Assemblea és per als socis i sòcies de l’entitat, però l’assistència i veu
també és oberta a col·laboradors/es i amics/es de Caldes Solidària que no ho siguin, així i com a
qualsevol persona interessada.
Si no esteu rebent informació de l’entitat per correu electrònic, voleu actualitzar les vostres dades
o voleu fer-nos alguna consulta, podeu posar-vos en contacte amb l’entitat escrivint a
info@caldessolidaria.org o al telèfon 667 53 62 26.
Si voleu rebre sempre les convocatòries de les assemblees per correu postal us agrairem que ens
ho feu saber, ja que habitualment utilitzem el correu electrònic per tots aquells socis i sòcies que
dels quals disposem adreça al ser un recurs molt estès, ràpid, que ens ajuda a reduir despeses
administratives i és més respectuós amb el medi ambient.
Trobareu més informació sobre el dia a dia de l’entitat a la nostra web www.caldessolidaria.org, al
blog http://caldessolidaria.blogspot.com i també a Facebook http://www.facebook.com/csolidaria
(informació pública amb accés sense necessitat de disposar d’usuari/perfil).
Us hi esperem! Rebeu una cordial salutació.
La presidenta de Caldes Solidària

Glòria Molinero Herce
Caldes de Montbui, 23 de març de 2017
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