ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ASOCIACE MAMODIAGNOSTIKU
ČESKÉ REPUBLIKY,
která se konala dne 30. 5. 2013 v Hotelu Skalský dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Perštejnem
Přítomno 76 ze 145 členů Asociace mamodiagnostiků České republiky (AMA-CZ), valná hromada je usnášeníschopná.
Prezence byla ukončena 30 minut po zahájení valné hromady.
Valná hromada zvolila předsedající MUDr. Skovajsovou. Zapisovatelem byla zvolena MUDr. Červenková. Valná hromada
byla zahájena předsedající, která ověřila, že valná hromada byla svolána v souladu se stanovami AMA-CZ a na základě
prezenční listiny ověřila, že je valná hromada usnášeníschopná. Byl jednomyslně přijat navrhnutý program valné hromady.

Program
MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. přednesla úvodní slovo a zprávu o fungování sdružení za uplynulých 5 let.
MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. přednesla problém neplacení členských příspěvků. Členové, kteří nezaplatili členské
příspěvky ani po písemném upozornění více než 3 roky, byli podle usnesení představenstva ze dne 30. 9. 2010 vyloučeni ze
sdružení.
Proběhlo hlasování o změně stanov sdružení. Valná hromada schválila nové znění článku IX. odstavec 11 a 13.
Nové znění článku IX, odstavec 11 a 13
11. Není-li 30 minut po v pozvánce stanoveném termínu zahájení valné hromady přítomno 40 členů sdružení, svolá
představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou s tím, že lhůta podle článku IX, odst. 6 věta první je maximálně 15
dnů. Pozvánka musí být zaslána členům sdružení nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do
13. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno 40 členů sdružení. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou
přítomných s výjimkou rozhodnutí o rozpuštění sdružení, ke kterému je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů
sdružení. Rozhoduje-li však o rozpuštění sdružení náhradní valná hromada podle čl. IX, odst. 12 a 13, rozhoduje nadpoloviční
většinou přítomných.
76 členů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Byla zvolena volební komise pro volby členů představenstva sdružení ve složení:
prof. MUDr. Jan Daneš CsC., MUDr. Jana Červenková, MUDr. Petra Steyerová
76 členů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Proběhlo představení kandidátů na členy představenstva sdružení.
Proběhla volba členů představenstva tajným hlasováním.
Odevzdáno bylo celkem 73 hlasů, 2 byly neplatné.
Byly vyhlášeny výsledky hlasování:

MUDr. Helena Bartoňková
62 hlasů
MUDr. Halka Bitmanová
38 hlasů
prof. MUDr. Jan Daneš CsC.
65 hlasů
MUDr. Dana Houserková PhD.
61 hlasů
MUDr. Ivana Hrnčířová
40 hlasů
MUDr. Zdeněk Mutina
52 hlasů
MUDr. Miroslava Skovajsová PhD.
71 hlasů
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MUDr. Petr Váša
MUDr. Daniel Zoubek

48 hlasů
30 hlasů

Členy představenstva byli zvoleni tito kandidáti: MUDr. Miroslava Skovajsová PhD.,
prof. MUDr. Jan Daneš CsC., MUDr. Helena Bartoňková, MUDr. Dana Houserková PhD, MUDr. Zdeněk Mutina, MUDr. Petr
Váša, MUDr. Ivana Hrnčířová,
Náhradníci: MUDr. Halka Bitmanová, MUDr. Daniel Zoubek
Ve Skalském dvoře 30. 5. 2013

zapsala: MUDr. Jana Červenková

MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.
předsedkyně představenstva
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