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КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА - ПОЗИВ НА ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ
Поштоване сестре,

Март 1, 2017. год

Овом приликом обавештавамо вас да ће Годишња скупштина Кола Српских Сестара при
храму Светог Стефана Дечанског бити одржана у недељу, 12. марта 2017. године. Тога дана, после
свете Литургије биће приређен ручак по принципу шведског стола, после чега ће Скупштина
почети са радом. Тога ради, све вас позивамо да дођете, да својим трудом помогнете наше Коло и
да узмете живог учешћа у раду Скупштине, која ће имати следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Отварање Скупштине молитвом нашег свештеника;
Молитва за све упокојене чланице КСС;
Утврђивање потребног кворума;
Избор председништва Скупштине: председника и секретара;
Усвајање Дневног реда;
Читање записника са претходне Годишње скупштине;
Поздравна проповед нашег свештеника и председника ЦШО;
Извештаји чланова Упраног одбора КСС:
a. Председнице;
b. Секретарице;
c. Рачуновође;
d. Благајнице;
e. Надзорног одбора;
9. Разрешење старог Управног одбора на предлог Надзорног одбора;
10. Избор новог Управног одбора;
11. Питања и предлози, несвршени послови, нови послови;
12. Заклетва новог Управног одбора;
13. Затварање Скупштине молитвом.
Радујући се да вас све видимо тога дана у нашем храму, посебно позивамо оне сестре које се
још увек нису учланиле да то тада свечано и ураде. Коло Српских Сестара постоји да би својим
заједничким радом помогло нашу Цркву, упутило нашу децу својим коренима и очувало српске
обичаје. Знање и пријатељство које ми стичемо чине једно заиста прелепо искуство, које нам ваља
пренети и на млађе генерације. И овом приликом свима вам се захваљујемо на досадашњој вашој
несебичној помоћи и пожртвовању. У нади да ћемо се видети у нашем храму и на Скупштини, све
вас срдачно поздрављамо.
С поштовањем, ваше
Коло Српских Сестара при храму Светог Стефана Дечанског
Слађана Добросављевић, председница са сестрама

