Vážené kolegyně, vážení kolegové
dovolujeme si Vás pozvat na

valnou hromadu SKIP Karlovarského regionu.
Uskuteční se v pátek 8. února 2019 od 9.00 hodin
v Krajské knihovně Karlovy Vary
PROGRAM:
1. Prezence od 8.30 hod
2. Zahájení valné hromady, schválení programu – Mgr. Marie Mudrová, předsedkyně
SKIP 11, přivítání hosta: PhDr. Romana Giebische, předsedy SKIP, PhDr. Víta
Richtera, čestného předsedy
3. Volba členů mandátové, volební a návrhové komise
4. Zpráva o činnosti regionální pobočky za období 2016 - 2018
5. Zpráva o činnosti Klubu dětských knihoven za období 2016 - 2018
6. Zpráva o hospodaření za období 2016 - 2018
7. Zpráva dozorčí komise za období 2016 - 2018
8. Představení kandidátů na funkce předsedy, členů výboru a dozorčí komise
9. Volby členů regionálního výboru, dozorčí komise a předsedy
Přestávka
10. Vyhlášení výsledků voleb
11. Volby kandidátů do výkonného výboru SKIP, do dozorčí komise a předsedy SKIP
12. Informace o konání celostátní valné hromady SKIP 2019 v Praze
13. Diskuse, různé
14. Usnesení valné hromady SKIP 11 a závěr
Součástí programu bude odborná přednáška PhDr. Romana Giebische (předseda SKIP) s tématem
Bookstart a bude doplněna příklady z praxe kolegyň z našeho kraje
 MK Loket, Bc. Kateřina Brindzová
Loketský Bookstartový klub pro maminky s dětmi 1-3 roky
aneb destrukce dětského oddělení v mžiku oka. Ale stojí to za to!
 MK Chodov, Bc. Klára Kansy
Lumpíci - Nejsme andílci, jsme Lumpíci aneb pravidelné setkávání, hraní, čtení a
cvičení pro maminky s dětmi od 1. do 18. měsíců.
Cvrčkohrátky - Hrátky s děťátky aneb říkanky, čtení a cvičení pro maminky s dětmi od
18. měsíců do 6. let.
 MK Sokolov, Ema Reismullerová, Mgr. Daniela Drobečková
Informovaná máma

Počítáme s účastí kolegyň z dětských oddělení i v případě, že nejsou členkami SKIP.
Odborný program začne po skončení valné hromady v cca 11.hod.
Organizační pokyny:
Institucionálního člena SKIP zastupuje statutární zástupce organizace. Připouští se možnost pověřit
zastupováním organizace a hlasováním jinou osobu (viz příloha Pověření).
Individuální člen se musí zúčastnit vždy osobně, pověření není možné.

Regionální výbor SKIP
Karlovarského regionu

