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1/2019.12.05. sz. határozat

PROTOCOL OF THE GENERAL
ASSEMBLY OF THE GREENPEACE
HUNGARY ASSOCIATION
05 DECEMBER 2019

Decision Nr. 1/2019.12.05.

A jelenlevő tagok egyhangú szavazattal The members present unanimously declare
megállapítják, hogy a mai közgyűlés the quorum of the General Assembly and the
határozatképes és a napirendi pontjai az agenda is as follows:
alábbiak:
Összefoglaló az Egyesület 2019. évi
tevékenységéről, eredményeiről
2. 2020. évi költségvetés elfogadása
3. Könyvvizsgáló kijelölése
4. Tájékoztatás szükséges alapszabály
módosításról
1.

A határozatképes közgyűlés érdeminek nem
számító, ezért önálló számot nem kapó
döntéssel egyhangúlag megválasztotta
Susanne Wintert-t levezető elnöknek,
Gerhard Zwettler jegyzőkönyv vezetőnek,
valamint Lukas Meus és Kerstin Habeler
jegyzőkönyv hitelesítőknek.

1. Summary of the activities and results
of the Association in 2019
2. Acceptance of the 2020 budget plans
3. Appointment of the auditor
4. Information
on
necessary
amendments of the Bylaws of the
Association

Susanne Winter is elected as Chairperson,
Gerhard Zwettler is elected as protocol
keeper, Lukas Meus and Kerstin Habeler are
elected as protocol verifiers by the General
Assembly by a not substantial or numbered,
unanimous vote with attained quorum.

1. napirendi pont: Összefoglaló az Egyesület The first item of the agenda: Summary of the
2019. évi tevékenységéről, eredményeiről, activities and results of the Association in
2020-as programirányairól.
2019 and program directions of 2020.
Határozat nélkül.

Without decision.

2. napirendi pont: 2020. évi költségvetés The second item of the agenda: Acceptance
elfogadása.
of the 2020 budget plans.
2/2019.12.05. sz. határozat:

Decision Nr. 2/2019.12.05.

A határozatképes közgyűlés nyílt szavazással
egybehangzóan úgy határozott, hogy elfogadja a
2020. évre vonatkozóan előterjesztett
költségvetést

The General Assembly with attained quorum
has decided to accept the 2020 budget plans
by open and unanimous vote.

3. napirendi pont: Könyvvizsgáló kijelölése

The third item of the agenda: Appointment of
the auditor

3/2019.12.05. sz. határozat:

Decision Nr. 3/2019.12.05.

A határozatképes közgyűlés nyílt szavazással

The General Assembly with attained quorum
1

egybehangzóan úgy határozott, hogy Leveles
Ildikó vezető könyvvizsgálót (Grant Thornton
Audit Kft) jelöli ki a könyvvizsgálat elvégzésére.

has decided to appoint Ildiko Leveles as chief
auditor (from Grant Thornton Audit Kft) to
implement the financial audit by open and
unanimous vote.

4. napirendi pont: Tájékoztatás szükséges The fourth item of the agenda: Information
alapszabály módosításról
on necessary amendments of the Bylaws of
the Association
4/2019.12.05. sz. határozat:

Decision Nr. 4/2019.12.05.

A határozatképes közgyűlés nyílt szavazással
egybehangzóan úgy határozott, hogy elfogadja az
Egyesület alapszabály-módosításának főbb
irányait. A közgyűlés megbízza az ügyvezető
igazgatót a szövegtervezet kidolgozásának
koordinálásával. Határidő: 2020. március 31.

The General Assembly with attained quorum
has decided to approve the main directions
of the amendment of the Bylaws by open and
unanimous vote. The General Assembly shall
entrust the Office Director with the task of
coordinating the drafting of the text.
Deadline: 31 March 2020.

Budapest, 2019. december 05.
Budapest, 05 December 2019
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levezető elnök
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/Protocol keeper
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Lukas Meus
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/Protocol verifier
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Kerstin Habeler
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/Protocol verifier
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