Výroční schůze členů CAIM s doprovodným programem
Vážení členové,
tímto vás všechny již oficiálně zveme na výroční členskou schůzi naší asociace, kde budeme rekapitulovat
uplynulé období, volit část výboru a vzájemně se inspirovat pro budoucí aktivity CAIMu i vás.
Setkání se uskuteční ve čtvrtek 22. 11. 2017 od 15:00 hodin v budově Vysoké školy obchodní v Praze,
Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Program:
15,00 – 15,30

Registrace

15,30 – 17,00

Program s tematikou interim managementu – film Švéd v Žigulíku komentované
promítání za přítomnosti tvůrců

17,00 – 19,00

Oficiální členská schůze

19,00 – 20,00

1. Slovo předsedy – zpráva o stavu asociace, výhled na rok 2019
2. Vyhodnocení aktivit CAIM za předešlé období, tedy skládání účtů členské
základně výborem CAIM – krátké příspěvky členů výboru
3. Vyhodnocení propagačních a komunikačních aktivit
4. Zpráva o hospodaření za předešlé období
5. Zpráva revizora CAIM
6. Schválení návrhů na úpravu stanov CAIM (viz předem rozeslaný a v členské
základně diskutovaný návrh)
7. Schválení Etického kodexu CAIM (viz předem rozeslaný a v členské základce
diskutovaný návrh)
8. Návrh plánu činnosti CAIM na rok 2018 a výhled na nejbližší budoucnost
9. Volby do výboru spolku (dle stanov končí dvouleté mandát 1 členovi ze 7 členů
výboru)
Neformální část – networking

Mezi body programu budou krátké přestávky na občerstvení.
Vzhledem k tomu, že termín i čas začátku výroční schůze byl vybírán a konzultován s členskou základnou a
avizován dostatečně dopředu, předpokládáme, že se této schůze všichni členové, kteří nebudou v dané
době v zahraničí, zúčastní. Považujeme tuto účast jako vyjádření členské sounáležitosti v rámci asociace, ale
také jako výraz úcty k ostatním členům, kteří se chtějí mezi sebou, tedy i s vámi, alespoň na výroční schůzi
osobně setkat a posílit tím i nezbytný networking.
Případné zdůvodněné omluvy zašlete tajemnici nejpozději do 20. 11. na email: np.caim@seznam.cz;
Děkujeme a těšíme se na setkání s vámi.
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