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                                          Sdružení hasičů ČMS – Okresní sdružení hasičů, Rýmařovská 8, 792 01 Bruntál 




Metodický pokyn ke konání valných hromad okrsků v roce 2018

  	Valné hromady okrsků se uskuteční v měsíci lednu a únoru 2018. Klíč na volbu delegátů si určí okrskový výbor. Termíny konání je nutné koordinovat tak, aby se starosta OSH mohl zúčastnit všech zasedání z důvodu výběru členských příspěvků od SDH a vyřízení různých organizačních záležitostí, aby SDH nemusely jezdit do Bruntálu. Okrsek Město Albrechtice a Osoblaha si domluví jednotný termínem s rozdílem zahájení 3 hodin.   
 
	Okrskový výbor by se měl sejít a řádně připravit zasedání okrsku, připravit potřebné materiály na jednání. Neopomenout pozvat zástupce obecních úřadů a sponzory. Při přípravě lze vycházet z Metodického pokynu pro VH SDH. Pokud budete potřebovat nějaké informace, tak zavolejte. Telefon 554 717 323, Mobil 724 226 658 nebo e-mail: osh.bruntal@gmail.com

Doporučený program na zasedání okrskových aktivů v roce 2018
	1. Zahájení, přivítání přítomných a hostů
	2. Schválení programu, volba mandátové a návrhové komise /v případě změn i volební komise/. 
	3. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017 včetně kontroly usnesení z roku 2017
	4. Návrh plánu činnosti na rok 2018	
	5. Hodnocení VH SDH a pohárových soutěží v rámci okrsku za rok 2017
	6. Volby do okrskového výboru pokud by došlo ke změně okrskového výboru.
	7. Diskuze, vystoupení hostů 
	8. Usnesení a závěr

	Okrskový výbor si zajistí delegaci svých zástupců na valné hromady v jednotlivých sborech ve své působnosti. Žádná VH by neměla zůstat bez delegáta. Je nutné členům poděkovat za jejich práci, upozornit bez zbytečných emocí na nedostatky, pomoci radou, pochválit apod. 

	Výkonný výbor Okresního sdružení hasičů v Bruntále děkuje všem členům okrskových
 výborů za jejich práci pro dobrovolnou požární ochranu v roce 2017 a přeje jim mnoho zdraví,
 optimismu, elánu a úspěchů v další práci.
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Příloha	. - přehled účasti na jednáních odborných rad v roce 2017 jednotlivých okrskem navržených 
	    členů odborných rad.
	-  odborná rada mládeže  i prevence bude mít ještě jedno zasedání  po předání tohoto MP


