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OLAĞAN GENEL KURULA DAVET
Birliğimizin 2020/2021 iş yılı Olağan Genel Kurulu 22 OCAK 2022 CUMARTESİ
günü saat: 10.oo’da, GİRESUN FİSKOBİRLİK EĞİTİM VE SOSYAL TESİSLERİ TOPLANTI
SALONUNDA (EFİT A.Ş yanında) aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul toplantısı aynı
yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın (bir hafta sonra) 29 OCAK 2022 CUMARTESİ günü
yapılacaktır.
2020/2021 iş yılı çalışma dönemine ait Yönetim Kurulu raporu ile Denetçi raporu,
finansal tablolar, bilanço ve gelir-gider tabloları ile 2021/2022 iş yılı bütçe ve çalışma programı,
toplantıdan otuz gün önce ortak kooperatiflere ve kooperatif asil temsilcilerine gönderilerek
incelemeye sunulmuştur.
Birliğimize bağlı F.T.S. Kooperatifleri asil temsilcilerinin (delegelerin) Olağan Genel
Kurul toplantısına katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.
FİSKOBİRLİK
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

1- Yoklama ve Açılış,
2- Toplantıyı yönetmek ve genel kurul tutanaklarını imzalamak üzere bir başkan, bir
başkan vekili ve iki kâtip üye seçilmesi,
3- Atatürk ve Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu, müteakiben İstiklal
Marşımızın okunması,
4- 2020/2021 iş yılı Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tabloların ve Denetçi
Raporunun okunması ve karara bağlanması,
5- 2020/2021 iş yılı Bilanço, Envanter ve Gelir-Gider Farkı hesaplarının
incelenmesi, onaylanması veya reddi,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7- 4572 Sayılı Kanunun 5. maddesi ve TSK Birliği Anasözleşmesinin 56. maddesi
gereğince Birliğin denetimini yapacak denetçinin ve yedeğinin seçiminin yapılması,
8- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve harcırah gibi parasal hakların
görüşülerek karara bağlanması,
9- Birliğin, çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi, bunların uygulanmasına
yönelik yıllık çalışma programları ve gelecek yılın (2021/2022) bütçesinin görüşülmesi ve karara
bağlanması,
10- 2020-2021 iş yılında oluşan ortak içi ve ortak dışı gelir-gider müspet farkın
T.S.K. Birliği Anasözleşmesinin 68. maddesi hükmü doğrultusunda gelir gider menfi farkların
kapatılmasında kullanılması hususunun genel kurulda görüşülerek karar alınması,
11- Dilek ve temenniler,
12- Kapanış.

