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Vabilo na sestanek predsednikov radioklubov
Spoštovani
V skladu s koledarjem ZRS vas vabimo na sestanek predsednikov radioklubov, ki bo v soboto,
16. 11. 2013, ob 11. uri,
na lokaciji ZRS, Bezjakova 151, v Pekrah, v veliki dvorani.
Na sestanku bomo pogledali naše delo, kaj smo že naredili in kaj bo potrebno narediti še v bodoče, vse z
namenom, da bo ZRS v okviru možnosti nudila maksimalno pomoč svojim članom.
Predlagani dnevni red:
•
•
•
•
•
•
•

Aktualna dogajanja v ZRS – trenutno finančno stanje
Aktivnosti IARU
Izdajanje glasila CQ ZRS
Aktivnosti ZRS 2014
Termin RIS 2013 (jan-feb. 2014)
Termin redne letne Konference ZRS (marec 2014)
Pobude RK (razno)

QSL biro deluje nemotene iz lokacije Bezjakova 151, Limbuš z uradnimi urami v ponedeljek in četrtek od 13.00
do 17.00. Med tem časom je ZRS dosegljiv tudi na telefon 070 59 59 59.
Dela, ki jih opravlja ZRS, lahko koristijo le klubi in člani klubov, ki so poravnali obveznosti do nje skladno z 10.
Členom statuta ZRS.
Članarina ZRS za leto 2014 ostane nespremenjena, kot v letu 2013 določa sklep UO ZRS (član 40e, družinski
član 20e, invalid 10e). Do 31. 1. 2014 je potrebno elektronsko (pisno) javiti ZRS listo članov kluba. ZRS bo na
osnovi tega dokumenta kluba, izdal račun, ki ga le ta mora poravnati do konca 28. 2. 2014. (sklep 41.
konference ZRS).
Za vse informacije oz. nadaljnje dogovore sem vam na razpolago na GSM 041 781 949 ali
e-mail : bojan.majhenic@dem.si .
S spoštovanjem,
Bojan Majhenič, S52ME
Predsednik Zveze radioamaterjev Slovenije

ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Bezjakova 151, 2341 Limbuš, GSM 070 59 59 59
e-naslov: zrs-hq@hamradio.si, office.zrs@gmail.com, spletna stran http://www.hamradio.si
dejavnost: 91.330 MŠ: 5147816000 DŠ: 90319648 TRR: 02010-0016255032

