Стопанска Комора за Туризам на Македонија
Economic Chamber for Tourism of Macedonia

ПОКАНА
ЗА ДВАНАЕСЕТТО СОБРАНИЕ НА СКТМ
Почитувани колеги,
Чест ни е официјално да ја поканиме Вашата компанија да земе
учество на Дванаесеттото Изборно Собрание на Стопанската
Комора за Туризам на Македонија.
Согласно заклучокот на 20та седница на УО од 17.9.2015, Собранието
ќе се одржи во терминот:

07 октомври (среда) во 17:00 часот
Хотел ВИП, Скопје
За време на одржувањето на работниот дел на 12-то Собрание на
Стопанската Комора за Туризам на Македонија, Претседателот на
Собранието го утврди следниов дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД
1. Усвојување на Записник од Собранието
оддржано на 21.11.2014 год.
2. Извештај за работата на СКТМ во период меѓу
двете собранија (ноември 2014- октомври
2015)
3. Извештај за работата на Н.О (ноември 2014октомври 2015)
4. Избор на органи во Комората:
– Претседател на Комората;
- Заменик Претседател на Комората;
– Членови на УО;
– Членови на НО.

Стопанска Комора за Туризам на Македонија
Economic Chamber for Tourism of Macedonia

АГЕНДА

(Среда, 07ми октомври 2015 година, х.ВИП Скопје)
Час

Активност

17:00 – 17:15

Обраќање на Претседателот на Kомората

17:15 – 17:30

Усвојување на Записник од Собранието оддржано
на 21.11.2014 год.

17:30-17:45

Извештај за работата на СКТМ во период меѓу две
собранија (ноември 2014 - октомври 2015)

17:45-18:00

Извештај за работата на Н.О (ноември 2014 октомври 2015).

18:00-18:30

Кафе пауза

18.30-20:00

Избор на органи во СКТМ:
– Претседател на Комората;
- Заменик претседател на Комората;
– Членови на УО (10 члена);
– Членови на НО (3 члена).

Почитувани колеги, сметаме дека овој пат присуството е
задолжително од причина што е ова Изборно собрание !
Затоа, Ве молиме да го потврдите Вашето присуство најдоцна
до петок, 02.10.2015 на sktm@sktm.org.mk
Во случај да не сте во можност лично да присуствувате на Собранието,
Ве молиме Вашиот претставник да носи со себе писмено
полномошно од вашата компанија (со печат и потпис), или
претходно да го испратите документот по мејл скенирано до
sktm@sktm.org.mk.
Во контекст на сето тоа, уште еднаш сакам да ја потенцирам важноста
на ова Собрание, во функција на нашата заеднички поставена цел, по
изминатите седум години постоење, да се консолидираме како Комора
како му доликува на нашиот бизнис, всушност онаква каква ние
посакуваме.
Со почит,
Горки Балојани
Претседател на Собрание на СКТМ

септември, 2015 година

