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Úvodník
Milé členky, milí členové PSNV,
blíží se letošní sněm, a tak k Vám letí
monotematické číslo 13 letošního Věstníku.
Je to proto, že stanovy určují jistá pravidla
stran sněmu a stanovují také, že rada PSNV
má v předstihu navrhnout k diskusi program
sněmovního jednání. Včera, tedy v úterý 25.
října, se rada sešla a finalizovala znění
předtím
již
delší
dobu
interně
diskutovaného návrhu programu. A nyní jej
předkládá k další diskusi členům. Vše to
řeší stanovy.
Pokud jde o tu diskusi, prosíme, aby se
konala na interním fóru PSNV, kde již
návrh programu také najdete. Návod, jak se
do fóra přihlásit, naleznete v č. 12 Věstníku,
tedy v čísle minulém.
Další návrhy vítány, diskuse o nich i o
návrzích předložených pochopitelně také.
Ještě zopakujeme, že sněm se koná 26.
listopadu v pensionu Pamir ve Zbýšově, a to
od 9 hodin až do konce. Tím koncem se

myslí cca 13 hodin, protože poté bude
následovat tradiční Podzimní seminář
nástavkového včelaření.
Protože seminář je letos spojený se sněmem
PSNV, bude přístupný jen pro členy PSNV
(výjimky pro rodinné příslušníky členů
možné).
V předvečer, tedy v pátek 25. 11., se tamtéž
bude konat veřejné jednání rady spojené se
setkáním se členy PSNV. Pokud budete mít
zájem, neváhejte přijet. V pensionu lze
pochopitelně jíst, pít i přespat, pokud jde o
ubytování, dostanete všichni včas odkaz,
jak se zaregistrovat a přespání objednat.
Prosíme, zkuste na sněm dorazit v co
největším počtu, ať neřešíme tradiční
problémy s tím, že dorazilo málo zájemců o
další dění v PSNV. Když Vás bude víc,
skýtá to také možnost bohatší diskuse a také
možnost probrat i body, které budou
předloženy přímo na sněmu (vizte stanovy).
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Návrh programu jednání
















Zahájení
Volba komisí
Zpráva o činnosti
Hospodaření od minulého sněmu
Zpráva celostátní kontrolní komise
Novinky chystané na rok 2017 a další aktivity
- Projekty, výstavy
- Moderní včelař jako měsíčník
- Další vydavatelská činnost
- Ústředí včelařských spolků, spolupráce včelařských spolků, průběžné
informování členů PSNV a interní diskuse s nimi
- Vzdělávání, formy vzdělávání, LŠNV, kursy, semináře, workshopy, odborné
konference
- Moderní včelařka, dámský web
Statut regionálních skupin, výhledy, možnosti, varianty
Plán činnosti na další období
Návrhy dalších bodů navržených na sněmu
Volba orgánů společnosti
- Návrh na rozšíření počtu členů rady
- Vlastní volby
Diskuse
Návrh usnesení
Usnesení
Závěr
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