
Програма на Общото Събрание на Софийски клон на СФБ 28 януари 2017 
(Това е събрание на редовните членове на СК на СФБ) 

За текущи изменения в програмата, мястото и аудиторията на провеждане моля следете сайта 

https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/novini/obsootcetno-

izbornosbranienasofijskiklonnasfbsbota100028anuari2017fiziceskifakulteta301 

10:00 Отчита се, че събранието е „лошо оповестено” и съгласно устава „няма кворум”. 

Събрание с регламент „падащ кворум” се насрочва за 11:00 на същото място 

10:15—10:45 Неформална дейност: 

 Регистриране на участници те в събранието. 

 Регистриране на нови членове. 

 От почетните членове на СК на СФБ се събира спонсорска помощ за клона; 

 Събира се членски внос. 

 Предлагат се делегати за предстоящия конгрес на СФБ. 

 Събират се писмени предложения за нови дейности за работата на СК на СФБ. 

 Събират се предложения за координатори и отговорници за дейностите на СК за 

новия мандат 2017-2020 г:  

1. Конкурса „Уреди за кабинета по физика” 

2. Създаване на учителска секция към СК на СФБ 

3. Олимпиадата по експериментална физика 

4. Симпозиума по теоретична физика 

5. Юлската лектория 

6. Есенната среща на софийските учители 

7. Отговорник за поддържане актуализиран списък на членовете на СК на СФБ 

8. Отговорник за поддържане на таблицата с финансите 

9. Отговорник връзки с обществеността 

10. Координатор за търсенето на спонсорска помощ 

10:45—11:00 Кафе пауза 

11:00 Откриване на събранието. Съобщава се броят на регистрираните участници 

11:05—11:10 Ревизионната комисия представя доклада си 

10:10—11:15 Обсъждане и гласуване 

11:15—11:45 Прочита се отчетният доклад на ръководството 

11:15—11:45 Обсъждане и гласуване 

11:45—12:00 Прочитат се направените предложения за нови дейности на СК на СФБ 

12:00—12:10 Сумират се предложенията за ново ръководство на СК на СФБ и нова 

ревизионна комисия. Обсъжда се и се гласува броят на членовете на ръководството. 

12:10—12:20 Гласуват се предложенията за делегати на конгреса на СФБ 

12:20—13:00 Точка разни. Свободна дискусия. Време на изказване до 2 мин. 

Последна редакция на това съобщение 28.01.2017г. 
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