Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Společnost pro transfuzní lékařství

Zápis Shromáždění členů Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS J.E.P.
datum: 18.října 2013, v průběhu 14. pracovních dnů v transfuzním lékařství
místo: Liberec, centrum Babylon
prezence: přítomno 59 členů STL, prezenční listy přiloženy
1) Volba pracovního předsednictva. Do pracovního předsednictva byli navrženi a hlasováním
schváleni dr. Řeháček, doc. Gašová a dr. Masopust.
2) Volba mandátové komise. Do mandátové komise byli navrženi a hlasováním schváleni dr.
Galuszková, Z. Pospíšilová a. Z. Drobníková
3) Volba návrhové komise. Do mandátové komise byli navrženi a hlasováním schváleni dr.
Bohoněk, dr. Turek a dr. Masopust
4) Program. Dr. Řeháček předložil návrh programu shromáždění. Program byl hlasováním
schválen (pro 59 hlasů-proti 0 hlasů- zdrželo se 0 hlasů)
5) Zpráva o činnosti STL. Dr. Řeháček přednesl zprávu o činnosti STL od posledního
shromáždění. Zpráva o činnosti STL je přílohou č. 1 zápisu.
6) Zpráva pokladníka. Z. Pospíšilová přednesla zprávu pokladníka STL. Zpráva pokladníka je
přílohou č. 2 zápisu.
7) Zpráva revizní komise. Dr. Biedermann přednesl zprávu Revizní komise STL. Zpráva
Revizní komise STL je přílohou č. 3 zápisu.
8) Návrh stanov STL. Dr. Řeháček představil návrh novelizace stanov STL, která byla
vyvolána nutností uvedení Stanov STL do souladu s nově schválenými stanovami ČLS. Návrh
byl s předstihem zveřejněn k všeobecné diskuzi členů STL na vnitřních stránkách webu STL.
Během 5 týdnů zveřejnění před konáním shromáždění nebyl zaslán žádný diskuzní příspěvek,
podnět ani návrh na úpravu Stanov STL.
9) Diskuze. Volby do výboru STL proběhnou na podzim 2014, nový výbor by měl zahájit svoji
činnost od prosince 2014.
10) Zpráva mandátové komise. Mandátová komise sečetla přítomné a konstatovala, že je
přítomno 59 členů STL.
11) Hlasování. Hlasováním byly schváleny Stanovy STL (59-0-0) v předloženém znění.
12) Návrhová komise – návrh usnesení. Dr. Turek přednesl návrh usnesení.
13) Hlasování. Usnesení Shromáždění členů STL bylo schváleno hlasováním (59-0-0). Usnesení
je přílohou č. 4 zápisu shromáždění STL

Příloha 1 – Zpráva o činnosti STL
Příloha 2 – Zpráva pokladníka STL
Příloha 3 – Zpráva Revizní komise STL
Příloha 4 – Usnesení Shromáždění členů STL

Zapsal Dr. Řeháček

