DV ASV 66. DELEGĀTU SAPULCE
2016. gada 16. un 17. aprīlī
Indianapolē
Darba kārtība:
1. Delegātu sapulces atklāšana
2. Mandātu komisijas ziņojums
3. Delegātu sapulces vadības vēlēšanas
4. Delegātu sapulces darba kārtības pieņemšana
5. Darba komisiju sastādīšana:
a. Informācijas nozare un DV ASV mājas lapa www.daugavasvanagi.org
b. Finanšu nozare
d. Aprūpes nozare un biedru nozare
c. Sporta nozare
e. Rezolūciju komisija
6. 2015.g. 65. delegātu sapulces protokola nolasīšana un pieņemšana
7. 2015.g. darbības pārskats un papildus ziņojumi:
a. DV ASV priekšnieka ziņojums
b. DV ASV Vanadžu priekšnieces ziņojums
c. DV CV ziņojums
d. DV ASV goda tiesas ziņojums
e. DV ASV revizijas komisijas ziņojums
f. Debates pie darbības pārskata un ziņojumiem
8. 2015.g. darbības pārskata apstiprināšana
9. Delegātu ziņojumi un debates
10. DV ASV sadarbība ar latviešu centrālām organizācijām (PBLA, ALA, ALJA,Garezers)
11. Organizācijas jautājumi:
a. DV ASV zemes valdes priekšnieka vēlēšanas
b. DV ASV zemes valdes vēlēšanas
c. DV ASV revizijas komisijas vēlēšanas
d. DV ASV goda tiesas vēlēšanas
e. DV ASV statūtu komisijas vēlēšanas
f. DV ASV CV locekļu vēlēšanas
g. DV ASV budžeta projekta 2016.gadam pieņemšana
h. DV CV budžeta projekta 2016. gadam ASV daļas pieņemšana
i. Darbība ar DV CV Prezidiju
j. DV ASV nākotne? DV ASV Vanadžu nākotne? DV CV nākotne? DV CV Parstavniecibas
nākotne?
k. DV publikacijas DVM un DV ASV kalendars
l. 2017. g. 67. delegātu sapulces vietas noteikšana
12. Darba komisiju ziņojumi un darbības plānu pieņemšana
13. Rezolūciju un lēmumu pieņemšana
14. Dažādi jautājumi
15. DV ASV 66. delegātu sapulces slēgšana
DAUGAVAS VANAGI, SASAUKSIMIES!
DV ASV zemes valde
(Paskaidrojumi pie darba kārtības otrā lapas pusē)

Paskaidrojumi pie darba kārtības:
Pie 2. d.k. punkta – Mandātu komisijas ziņojumu sniegs DV zemes valdes revīzijas komisijas loceklis
vai locekle.
Pie 3. d.k. punkta – Sapulces vadībā jāievēl: sapulces vadītājs un vietnieks, 2 sekretāri un 3 balsu
skaitītāji.
Pie 5. d.k. punkta – Katris delegāts un klausītājs ir aicināts piedalīties kādā darba komisījā pēc izvēles.
Pie 7. d.k. punkta – 2015 g. darbības pārskats netiks caurskatīts. Lūgums delegātiem iepazīties ar to
pirms debatēm.
Pie 12. d.k. punkta – Pēc darba komisiju sēdes katris darba komisijas vadītājs sniegs ziņojumu.
Delegātu sapulce tiks vadīta pēc “Roberts Rules of Order”.

