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De : Junta Directiva FEV

A : Membres del Consell FEV: caps d’agrupament de la Federació d'Escoltisme Valencià i membres de la

junta directiva de la FEV i les seues associacions.

Ens  posem contacte  amb vosaltres  per  a  comunicar-vos  que  el  pròxim  dia 5 de febrer  2017,

diumenge,  tindrà lloc  l'Assemblea Extraordinària FEV  de la Federació d'Escoltisme Valencià.

Tindrà lloc a les 10:00 en primera convocatòria i 10:30 en segona convocatòria en el

Centre Cultural  Xàtiva (C/ Palasiet, n15-4; 46800 - Xàtiva), municipi dels agrupaments

Jamboree i Cohinoor.

L'ordre del dia proposat és el següent:

1. Constitució de l'assemblea extraordinària en sessió plenària

2. Lectura i aprovació, si escau, de l'ordre del dia

3. Explicació del procés estatutari

4. Presentació i aprovació, si escau, de les modificacions dels estatuts de la

FEV

5. Precs i preguntes

Entre l'assemblea extraordinària i el Consell FEV hi haurà un DESCANS per a esmorzar.

Per organitzar el cap de setmana, hem habilitat un formulari web perquè vos inscrigueu al més aviat

possible: www.scoutsfev.org/inscripcio-consell-fev

Gràcies per la vostra atenció i participació,

Atentament,

La Junta Directiva de la Federació d'Escoltisme Valencià

http://www.scoutsfev.org/inscripcio-consell-fev
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De : Junta Directiva FEV

A : Membres del Consell FEV: caps d’agrupament de la Federació d'Escoltisme Valencià i membres de la

junta directiva de la FEV i les seues associacions.

Ens  posem contacte  amb vosaltres  per  a  comunicar-vos  que  el  pròxim  dia 5 de febrer  2017,

diumenge, tindrà lloc el Consell FEV de la Federació d'Escoltisme Valencià. Tindrà lloc a les 11:00

en  primera  convocatòria  i  11:30  en  segona  convocatòria  en  el  Centre  Cultural

Xàtiva (C/ Palasiet, n15-4; 46800 - Xàtiva) , municipi dels agrupaments Jamboree i Cohinoor.

L'ordre del dia proposat és el següent:

Oració.

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del consell anterior.

3. Informe de gestió.

4. Subvencions FEV

5. Programa federatiu 2017-2022

6. Valoració de projectes per a l'1% del pressupost

8. Presentació de proposta de recursos per al PEG

9. Informacions vàries.

10. Precs i preguntes.

El consell es preveu que finalitzarà a les 14:30. A continuació hi ha organitzat dinar per a tots els

assistents al consell FEV. També s'habilitarà un espai en els locals de l’A.E. Jamboree (Carrer

Aben Ferro, s/n - Xàtiva) , per si algú desitja anar a dormir la nit anterior. Es prega confirmació de

l'assistència al dinar i si vos quedeu a dormir. (Podeu confirmar per mail: fev@scoutsfev.org , o per

telèfon: 963.153.240).

Vos demanem que consulteu el material enviat per a poder enriquir el consell. Per a agilitzar el debat hi

haurà dos torns tancats de paraula a cada punt, a excepció que s'especifique una altra cosa. No es

portaran fotocòpies del material  enviat per a estalviar paper, cadascú deurà emportar-se les seues

pròpies.

Per organitzar el cap de setmana, hem habilitat un formulari web perquè vos inscrigueu al més aviat

possible: www.scoutsfev.org/inscripcio-consell-fev

Gràcies per la vostra atenció i participació,

Atentament,

La Junta Directiva de la Federació d'Escoltisme Valencià

http://www.scoutsfev.org/inscripcio-consell-fev

