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פרוטוקול אסיפה כללית שלא מן המניין 4.8.16
האסיפה הכללית שלא מן המניין מתכנסת בעקבות בקשת  6אגודות  :אס"א ב"ש  ,ביתר ב"ש  ,הפועל ב"ש  ,הפועל חיפה ,
טנ"ש נתניה  ,מכבי רחובות המהווים מעל  10%מחברי העמותה וזאת עפ"י התקנון.
עפ"י בקשת האגודות הנ"ל להלן סדר היום כפי שביקשו :
 .1משתתפים  ,מהות וצורת ניהול האסיפה מתאריך 26.6.16
 .2הדחת יו"ר האיגוד ופיזור ההנהלה בגין אי תפקוד לקיום מטרות העמותה.
 .3עריכת דיון בגין חשיבות התנהלות עפ"י חוק ותקנון.
 .4הכרזה על מועד להגשת תכנית כוללת להתנהלות ענף טנ"ש.
 .5הכרת מועד בחירות בכפוף לתוכנית מוסכמת.
 .6שונות.
האסיפה התכנסה בתאריך  4.8.2016בשעה  17:00באיצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף ת"א.
סך הקולות באיגוד להצבעה עומד על  2700קולות
בשעה היעודה נכחו עפ"י רשימה מצורפת  1905.5קולות שמהווים  70.57%מסך כלל הקולות של האיגוד.
על סדר היום  :בקשת האגודות כמפורט מעלה.
** בחירת יו"ר לאסיפה – מר יוסי רוזנבלט.
**בחירת מזכיר לאסיפה – משה ישראלי.
הצבעה :
בעד  1564.5 :קולות
נגד  0 :קולות
נמנעים  0 :קולות
לא הצביעו כלל  :הפועל ב"ש  175קולות  ,אס"א ב"ש  12קולות  ,ביתר ב"ש  68קולות  ,הפועל חיפה  59קולות ,
הפועל ראשל"צ  19קולות  ,קרית מוצקין  8קולות .
סה"כ לא הצביעו כלל  341 :קולות.
יוסי רוזנבלט נבחר ליו"ר האסיפה
ישראלי משה נבחר למזכיר האסיפה
יוסי רוזנבלט  :לבקשת מספר חברים שתלויים בהסדרי תחבורה לחזרה לביתם ,מבקש להביא כבר בתחילת האסיפה ,את
סעיף הדחת היו"ר ופיזור ההנהלה להצבעת האסיפה.
נציגי הפועל ב"ש  ,אס"א ב"ש  ,וביתר ב"ש עזבו את האסיפה ללא מתן הסבר.
יעקב בוגן נציג מכבי ת"א  :אני מבקש שירשם לפרוטוקול שהוזמנו לאסיפה שלא מן המניין להצבעה להדחת
יו"ר האיגוד ופיזור ההנהלה ע"י  6אגודות וכרגע עוד לפני ההצבעה האגודות שביקשו את האסיפה עזבו אותה.
זו הטרדה לשמה ואנשים הגיעו במיוחד לשם ההצבעה והאסיפה ואני מבקש לחייב אותם בהוצאות ובקנס.
ובמידה והם לא ישלמו תישקל הוצאתם ממעגל משחקי הליגה.
יוסי רוזנבלט  :הנושא יישקל אם התופעה הזו תחזור על עצמה.
יוסי רוזנבלט מעלה שוב את הסעיף להדחת יו"ר האיגוד ופיזור ההנהלה להצבעה.
הצבעה :
פה אחד נגד הדחת יו"ר האיגוד והדחת ההנהלה  1650.5קולות .
כתוצאה מכך ,סעיף  5כבר לא רלוונטי ולא נידון בכלל.
סעיפים  1,3ו  4נידונו תוך כדי דיון מעמיק ופורה על עתיד הטניס שולחן ותכניות עתידיות .נשמעו כמה תלונות מקצועיות
בקשר לצד המקצועי ( שחקנים/מאמנים ) והוסברו האילוצים לכך .הדיון נערך בצורה מכובדת במשך כשעה ורבע.
 3נציגי אגודות שביקשו את האסיפה ולא עזבו את הכינוס ,השתתפו בדיון שהתקיים.
האסיפה ננעלה.
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