Головна Булавна УПС

7-го березня, 2013

БУЛАВА ГОЛОВНОЇ БУЛАВНОЇ УПС
про

ВЕЛИКУ РАДУ УЛАДУ ПЛАСТОВОГО СЕНІОРАТУ
Дорогі Подруги і Друзі!
Булава ГБ УПС подає всім сеніорам до відома, що наступна Велика Рада Уладу
Пластового Сеніорату відбудеться в рамкaх Зборів Конференції Українських Пластових
Організацій від 7-9 червня, 2013 в Америці.
Місце: Marriot Hotel
1401 Route 10E
Whippany, NJ 07981
Для організації та проведення Великої Ради булава ГБ УПС оголошує створення
підготовчих комісій — а саме Резолюційна Комісія, Номінаційна Комісія і Верифікаційна
Комісія. Кожна комісія повинна мати по 3-5 членів. До праці в комісіях, просимо зголосити
свою готовість :
Резолюційна Комісія:
пл. сен. Оксана Кіналь, ЧХ
oksanak@att.net
Номінаційна Комісія:
пл. сен Леся Федоренко, Гр.
lesyafedorenko@gmail.com
Верифікаційна Комісія: пл. сен. Дора Горбачевьська, Гр. saladora2@yahoo.com
З огляду на те, що нам призначили лишень три години на Велику Раду УПС, в розмові
з головами підготовчих комісій рішено, що резолюції слід надіслати на руки голови комісії до
30-го квітня, 2013. Резолюційна Комісія розгляне всі пропозиції і проголосить всі намічені
резолюції до 31-го травня, 2013 для дискусії та обговорення. В часі Великої Ради вчасно
подані резолюції матиме першеньство, а спізнілі будуть розглядатися в порядку поступлення і
тільки в рамках виділеного часу.
Реченець номінацій до Номінаційної Комісії теж вставлено 30-квітня, 2013.
Програма укладається і буде розміщена на мережевій сторінці ГБ УПС і на мережевій
сторінці ГПБ незабаром.
Marta Kuzmowycz
тел. +1.401.647.5138

37 Esek Hopkins Rd.
Skype: kuzmowycz

N. Scituate, RI 02857 USA
е-пошта: Mkuzmowycz@cox.net

Булава ГБ УПС радо принимає думки на теми, котрі можна долучити до програми,
беручи до уваги, що вже плянується розклад годин — чекаємо на згоду від доповідачів.
Права голосу на Великій Раді мають всі сеніори, з тим, що всі курені мають
полагодити свої членські внески і здати звіт праці до 15-травня, 2013. Звітні форми і збір
внесків будуть розіслані до кінця березня.
Просимо поширити ці інформації серед членства у Ваших краях, осередках і куренях.
При тім, раді повідомити, що в мережі Facebook запрацювала сторінка ГБ УПС – Сеніорська
Ватра http://www.facebook.com/groups/134917963348874/. Долучайтеся! Сподіваємося, що
спілкування на цій сторінці об’єднає сеніорів усіх Країв в одну велику сім’ю.
До зустрічі на Великій Раді УПС!
СКОБ!
пл.сен. Марта Кузмович, Гр
ГБ УПС

пл.сен. Марко Чуквінський, ЧМ
заступник ГБ УПС

пл.сен. Дора Горбачевьска, Гр
писар

пл. сен. Міра Ганкевич
скарбник

