CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva del Club Vela Golfus, en sessió celebrada el dia 21 de gener
de 2011, i de conformitat amb el que disposa l'article 14 dels Estatuts, ha
adoptat l'acord de convocar eleccions a tots els càrrecs de la Junta Directiva del
Club i que tindran lloc dissabte dia 26 de març de 2011, coincidint amb la
convocatòria d'Assemblea General prevista per aquest mateix dia a les 17 hores
al Centre Cívic d'Empuriabrava.
La designació dels membres de la Junta electoral efectuada per sorteig ha
quedat composta pels socis Srs José Antonio Beltrán, Núria Salvador, i Roger
Calvó, i com a secretària la Sra Eva Barrientos que ho és del club, i com a
suplents els Srs . Francisco Muñoz, Klaus Wegener i Jordi Comas.
Són electors i elegibles tots els socis de número que reuneixin les condicions de
majoria d'edat i no tenir suspesa la condició de ser soci en el moment de la
convocatòria o de presentació de la candidatura.
El cens de socis amb dret a vot està en poder dels membres de la Junta
electoral i del president, i no es publicarà a la web del club per qüestions de
confidencialitat i protecció de dades personals, però es pot consultar mitjançant
correu electrònic i també demanant als components de la Junta Electoral.
Es podran presentar candidatures a membres de la Junta Directiva a partir del
dia 31 de gener de 2011 fins al dia 12 de març de 2011, dirigides a la Junta
Electoral, mitjançant lliurament a la Secretaria d'aquesta. Durant aquest mateix
període es podran presentar també les reclamacions relatives al cens electoral.
Les candidatures es presentaran mitjançant un sobre tancat incloent com a
mínim cinc candidats (amb un màxim de 21) per optar als càrrecs de President,
Vicepresident, Tresorer, Secretari i Comodoro. La candidatura ha d'anar signada
pels candidats i amb fotocòpia dels documents d'identitat corresponents.
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