תאריך26/06/2010 :
עמותת שישה צבעים 580483303
פרוטוקול אסיפה כללית של חברי העמותה
נוכחים:
מיכל נויגיבורן
ברוך אורן
בנ ציון סליוז
יוני אורנים
אוסקר אויריך
ניצן אביב
עמיר נהרי
ערן כהן
 .1בחירות ליו"ר האסיפה
הציעו את מועמדותן :מיכל נויגיבורן
החלטה :האסיפה הכללית בחרה במיכל נויגיבורן ליו"ר האסיפה
בעד7 :
נגד0 :
נמנע0 :
 .2האסיפה הכללית מאשרת את חברותםן בעמותה של:
יוני אורנים
חני שקד
יריב כץ
זוהר אברז'ל
עמיר נהרי
אוסקר אויריך
ערן כהן
בעד6 :
נגד0 :
נמנע0 :
 .3דוח מנכ"ל
מנכל העמותה הציג את פעילות העמותה בשנת  2009בקוים כללים
 .4אישור דוחות כספיים ומילוליים
ועדת הביקורת ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדוחות הכספיים והמילוליים לסיכום שנת  2009אותם הכין
הועד.
החלטה :האסיפה הכללית מאשרת את הדוחות הכספיים ואת הדוחות המילוליים לסיכום שנת .2009
בעד6 :
נגד0 :
נמנע1 :

 .5הוספת מטרה לעמותה
החלטה :האסיפה הכללית מאשרת את תיקון התקנון עליו החליט הועד המנהל:
תיקון תקנון לעניין סיוע לפצועי הברנוער
ועד שישה צבעים מחליט לתקן את תקנון עמותת שישה צבעים ,ולהוסיף לסעיף מטרות העמותה:
* קידום ורווחה של קרבנות להט"בופוביה בישראל
בעד8 :
נגד0:
נמנע0:
 .6החלטה :הוספת נוהל  מחוייבות נוכחות של חברי ועד
האסיפה הכללית מבקשת להוסיף לספר נהלי העמותה ,נוהל שדורש מחוייבות של חבר ועד להגיע לפחות ל 70%
מישיבות הועד.
בעד7 :
נגד1 :
נמנע0 :
 .7מחוייבות נוכחות  הצעה לשינוי תקנון
הצעה :האסיפה הכללית תבקש להפוך נוהל שבסעיף הקודם לכדי שינוי תקנון.
בעד0 :
נגד7 :
נמנע1 :
ההצעה נדחתה.
 .8בחירות לועד המנהל.
ביקשו להציג את מועמדותם לועד המנהל:
ברוך אורן
מיכל נויגיבורן
יוני אורנים
בת אל בנימין
חני שקד
יריב כץ
בן ציון סליוז
עמיר נהרי
זוהר אברז'ל
אוסקר אויריך
החלטה :למנות את ערן כהן וניצן אביב כועדת בחירות.
בעד8 :
נגד0 :
נמנע0 :
ועדת הבחירות :כל המועמדים שביקשו להציג את מועמדותם קיבלו מעל  3קולות .כל המועמדים נבחרו.

 .9בחירות לועדת ביקורת
הציגו מועמדותם:
שרה אורן
ניצן אביב
החלטה :למנות את ניצן אביב ושרה אורן לועדת ביקורת.
בעד8 :
נגד0 :
נמנע0 :
 .10שינוי תקנון לעניין מורשי חתימה
פקיעה :אביהוא שאלתיאל
הוספה :מיכל נויגיבורן
בעד7 :
נגד0 :
נמנע0 :
 .11שונות
מבקשים שהאסיפה הכללית תפורסם בצורה יותר בולטת וכן לא לערוך בבית קפה אלא במקום יותר רשמי.
ב.א  .ב.א.
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