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REPRESENTACIÓ I VOTACIONS A L’AGE FCH 2017

El divendres 10 de gener a les 19.00h (en primera convocatòria) i a les 19.30h (en
segona convocatòria) se celebrarà a la Sala Iberia C/ Pi i Maragall, 21 de Sant Feliu
de Llobregat (Baix Llobregat), l’Assemblea General Extraordinària de la FCH.
Per aquesta Assemblea regirà la darrera modificació dels Estatuts de la FCH. Els
punts més destacats fan referència a la representació de les entitats i al sistema de
votació.
Pel que fa a la representació dels clubs, val a dir que aquests només poden estar
representats pel seu president. Tal i com es va comprometre la Junta Directiva de la
FCH, però, a l’inici de la sessió es posarà en consideració de l’assemblea, d’una
banda, si, a més del president, poden assistir altres persones que l’acompanyin, i si,
d’altra banda, es permet que la representació d’algun o alguns clubs l’ostenti altra
persona que no sigui el president de l’entitat.
Pel que fa al sistema de votació i el barem de vots per club, s’estarà al que va ser
resultar aprovat a l’assemblea del maig de 2014. És a dir, clubs inscrits al Cens i que
tinguin d’1 a 5 equips participants a les competicions de la FCH durant l’actual
temporada, 1 vot; de 6 a 10 equips, 2 vots; i més de 10 equips, 3 vots. Cada club
assistent a l’assemblea, rebrà una única papereta per votar que indicarà el nombre de
vots que té el club.
Adjuntem a la present, un quadre del Cens de l’Assemblea on veureu reflectit el
nombre d’equips dels clubs inscrits al Cens i el nombre de vots que li pertoquen.

Tomàs Moral i García
President
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