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Sedinta CD FRS 22.06.2017

Membri CD prezenti:
Bogdan Badescu, Ema Marcu, Geza Zakarias, Stefan Andreescu

- Pe ordinea de zi s-au propus:
- Demersuri cu APNA
- Cotizatii
- Participarea UIS
- Organizarea Congresului National de speologie

- Organizarea Congresului - realizarea unui anunt in limba engleza in vederea distriburii pe
facebook si la institutiile partenere.
- Invitarea unor speologi (3 persoane) cu realizari si experienta considerabila in vederea impartasirii
experientelor speologice.
- Confirmarea detaliilor de cazare - 15 ron/cort, 45 ron la hotel, 25 ron tabara tismana
- Regulamentele vor fi cele din anul anterior
- Ghidul de vizitare, ar trebui sa contina si hartile
- Inscrierile la congres se vor face prin formular clasic
- Anuntarea inscrierilor pentru editiile viitoare a organizatorilor Congresului
- Realizarea si trimiterea convocatorului Adunarii Generale FRS

-UIS - exista 2 adunari generale una de inceput si una de sfarsit
- Trebuie trimise delegatiile reprezentantilor din partea Romaniei
- Pentru a realiza un stand este nevoie de mai multi reprezentati
- Se va reliza un pliant astfel incat sa putem fi prezenti

- Cotizatii
- Confirmarea detaliilor de contact ale responsabilului de legitimari
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- Transmiterea detaliilor catre membrii FRS

APNA
- Nu mai exista sesizari din partea cluburilor
- Realizarea unei intalniri cu reprezentatii cluburilor in vederea discutarii strategiei viitoare
- Obtinerea tuturor raspunsurilor la adresele trimise in 2016-2017

Intocmit, Ema Marcu
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