Πρακτικά της Ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Ελλήνων και
Φιλελλήνων της Περιοχής La Côte « Η Ακτή » με έδρα τη Νυόν (Nyon)
Ημερομηνία και ώρα: Κυριακή 5 Ιουλίου 2020 από 16:30 έως τις 18:30
Μέρος: Καφετέρια της Salle Communale της Νυόν, Rue des Marchandises 4, 1260 Nyon, Suisse
Παρόντα ιδρυτικά μέλη: βλ. χωριστή λίστα με ονόματα και υπογραφές
Προεδρείο: Αλέξανδρος Δημητριάδης
Πρακτικά: Όθων Αγγελάκης
Καταμέτρηση ψήφων: Σοφία Θεοδωρίδου

Ημερήσια Διάταξη
1. Υποδοχή
(α) Υποδοχή λίστας παρουσιών
Όλοι οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία υπέγραψαν τη λίστα παρουσιών. Οι συμμετέχοντες που
συνδέθηκαν μέσω της εφαρμογής Zoom θεωρούνται επίσης παρόντες και προστίθενται εκ των
υστέρων στη λίστα. Η λίστα παρουσιών επισυνάπτεται στα παρόντα πρακτικά.
(β) Ορισμός του(της) προέδρου της γενικής συνέλευσης, του(της) συντάκτη(τριας) των πρακτικών
και του(της) καταμετρητή ψήφων.
Εκλέχθηκαν τα παρακάτω άτομα:
Πρόεδρος της Γ.Σ.: Αλέξανδρος Δημητριάδης
Συντάκτης των πρακτικών: Όθων Αγγελάκης
Η καταμετρητής ψήφων: Σοφία Θεοδωρίδου
(γ) Παρατηρήσεις σχετικά με την ημερήσια διάταξη, προτάσεις για τροποποιήσεις
Δεν υπήρξαν παρατηρήσεις ή προτάσεις για τροποποιήσεις της ημερήσιας διάταξης.
2. Σύντομη παρουσίαση του προσχεδίου ιδρύσεως του συλλόγου: επωνυμία, στόχοι, προβλεπόμενες
δράσεις και μέσα για την επίτευξή τους
Κατόπιν σύντομης παρουσίασης της γενικής ιδέας περί συλλόγου, η γενική συνέλευση αποφασίζει να
προχωρήσει στην ίδρυση συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 60 και τα εξής του Ελβετικού Αστικού
Κώδικα, με την επωνυμία: Σύλλογος Ελλήνων και Φιλελλήνων της Περιοχής La Côte «Η Ακτή» και
του οποίου η έδρα βρίσκεται στη Νυόν (Nyon).
3. Παρουσίαση και συζήτηση επί του προσχεδίου του καταστατικού
Γίνεται συνοπτική παρουσίαση του προσχεδίου του καταστατικού, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά
από τις σχετικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 9 μήνες.
4. Ψήφιση του καταστατικού
Η γενική συνέλευση εγκρίνει το προσχέδιο και το υιοθετεί ως καταστατικό του νέου συλλόγου.
5. Εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου
1

Τα παρακάτω 8 (οκτώ) άτομα προτείνονται και εκλέγονται δια βοής ως μέλη του διοικητικού
συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού:
Αλέξανδρος Δημητριάδης, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Ιωάννης Μπιτσάκης, Όθων Αγγελάκης,
Μαρία Μπεσίνη, Σοφία Βασσάλου, Σοφή Μενκ και Κωνσταντίνα Πατάκη.
Οι εκλεγχθέντες/εκλεγχθείσες αποδέχονται της εκλογή τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει την κατανομή των
ρόλων στο εσωτερικό του και ορίζει τα μέλη του που έχουν δυνατότητα υπογραφής καθώς και την
εμβέλεια της υπογραφής τους μετά το πέρας της διαδικασίας της γενικής συνέλευσης (σημείο 10 της
ημερήσιας διάταξης).
6. Εκλογή των μελών της ελεγκτικής επιτροπής
Τα παρακάτω άτομα εκλέγονται δια βοής ως μέλη της ελεγκτικής επιτροπής: Χαρίλαος Μπουρνούς,
Αγάπη Κατσαμάνη, Αλεξάνδρα Gramunt (ως αναπληρωματική).
Οι ελεγχθέντες/ελεγχθείσες αποδέχονται της εκλογή τους.
7. Ορισμός του ποσού της ετήσιας συνδρομής (μεμονωμένο άτομο και ζευγάρι/οικογένεια)
Το ύψος της ετήσιας συνδρομής ορίζεται σε 30 CHF για μεμονωμένο άτομο και σε 50 CHF για ζευγάρι
ή οικογένεια. Τα παιδιά κάτω των 18 ετών θεωρούνται αυτομάτως μέλη εφόσον τουλάχιστον ένας
γονέας τους είναι μέλος του συλλόγου και δεν καταβάλλουν συνδρομή.
8. Συζήτηση σχετικά με προσεχείς δράσεις και εκδηλώσεις του συλλόγου
9. Διάφορα θέματα και προσωπικές προτάσεις
(Τα θέματα 8 και 9 πρακτικά συγχωνεύθηκαν στη διάρκεια της συζήτησης).
•

•
•
•
•
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•

Μαρία Μπεσίνη - συμβουλευτικά σεμινάρια σε ζητήματα που αφορούν οικογένειες, παιδιά,
εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, ενημέρωση σχετικά με παιδικούς σταθμούς και το
εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα
Σοφία Βασσάλου - πολιτιστικές δράσεις για παιδιά (θέατρο, μουσική, μυθολογία) αντικείμενα
που δεν διδάσκονται στο σχολείο
Αλέξανδρος Δημητριάδης - συλλογή πληροφοριών (φορολογικά, ασφαλιστικά κτλ.) για
ενημέρωση μελών και νέων κατοίκων στην περιοχή
Διαφήμιση και προώθηση του συλλόγου μέσω ηλεκτρονικής σελίδας, μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (facebook, instagram, twitter)
Συνεργασία με τους άλλους συλλόγους και τα σχολεία Γενεύης και Λωζάνης για προώθηση
του συλλόγου
Διοργάνωση εορτής για την έναρξη του συλλόγου, περίπου μεταξύ 15/25 Σεπτεμβρίου 2020
Συζήτηση για την οργάνωση της Χριστουγεννιάτικης εορτής, παρασκευή παραδοσιακών
χριστουγεννιάτικων γλυκών, κάλαντα
Ανταλλαγή βιβλίων μεταξύ μελών
Τακτική συνάντηση μελών (σε συχνότητα που μένει να καθοριστεί)
Μαθήματα χορού 2 φορές το μήνα όπως πέρυσι – ίσως τμήμα για παιδιά

10. Κατανομή των ρόλων στο εσωτερικό του διοικητικού συμβουλίου
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