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MEGHÍVÓ

Egyesületünk szeretettel meghívja minden tagját a 2015. május 26-án, kedden 14 órakor kezdődő
közgyűlésre.
Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontra nem lenne határozatképes, azt ismételten
összehívom ugyanaznap, ugyanazon a helyen 14:30 órára.
A közgyűlés helye a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. I. emeleti tanácsterme (1051 Budapest,
Bajcsy Zsilinszky út 16.)
A Közgyűlés napirendi pontjai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beszámoló a 2014. évi egyesületi tevékenységről.
Az Egyesület 2014. évi mérlegének megvitatása.
A beszámoló és a mérleg elfogadása.
Tájékoztató a Törvényszék végzéséről és az ennek következtében szükséges lépésekről
Az Egyesület módosított Alapszabály tervezetének a megvitatása.
Az Egyesület új Alapszabályának az elfogadása.
A 2014. május 28-án megválasztott tisztségviselők mandátumának megerősítése.

Az említett napirendi pontokhoz az anyagokat elektronikus formában a jelen meghívóhoz csatoltuk,
de ugyanezek a dokumentumok megtalálhatók az egyesület www.les-hungary.hu honlapján is.
A közgyűlésre tervezett előadást nem szerveztünk, ugyanakkor a fenti kötelező napirend után
kötetlen beszélgetést tartunk arról, hogy az egyes tagok milyen elvárást és igényt támasztanak az
egyesület idei tevékenységével kapcsolatban, ehhez milyen módon tudnának hozzájárulni. Itt az
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egyesület anyagi helyzetének rendezése az egyik legfontosabb feladat.
A tagok egyúttal a nemzetközi szervezet LES International tagjai is, és mindenki részt vehet a
nemzetközi szervezett egyes munkabizottságaiban, hozzáféréssel rendelkezik a www.lesi.org
honlaphoz és az ott található, csak a tagok részére nyújtott szolgáltatásokhoz s kedvezményes díjjal
vehet részt a nemzetközi szervezet és az egyes tagországok által szervezett rendezvényeken.
Azt tapasztaltuk, hogy a tagok nem aktualizálták adataikat a nemzetközi szervezet honlapján. A
honlapra belépéskor kell belépni az e-mail cím megadásával. Aki nem tudja vagy elfelejtette a
jelszavát, kérhet újat. Ha a belépés nem sikerül, kérem ennek jelzését, és a helyes e-mail megadását.
Ennek alapján központilag javítjuk a nyilvántartást és utána könnyű lesz a belépés.
Kérem, hogy jelenlétével tisztelje meg Egyesületünket.

Baráti üdvözlettel,

Lantos Mihály
elnök

