S.S 89 NUMARALI ÇUKUROVA PAMUK, YERFISTIĞI VE YAĞLI
TOHUMLAR OSMANİYE TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ’NDEN
Kooperatifimizin 2015/2016 iş yılına ait Olağan Genel Kurulu 24/10/2016 Pazartesi günü saat 10:30’da
Kooperatif idari binasında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 03/11/2016 Perşembe günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip ortaklarımızın isim listesi Kooperatifimiz idari binasında görülebilir.
Ortaklarımıza duyurulur.
YÖNETİM KURULU
OSMANİYE KOOPERATİFİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1-) Açılış, Divan Başkanlığı seçimi (1 Başkan, 2 katip üye)
2-) Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu.
3-) 2015/2016 iş yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporlarının incelenmesi, müzakeresinin geriye
bırakılması.
4-) 2015/2016 iş yılına ilişkin Bilanço ve Gelir tablolarının incelenmesi, müzakeresinin geriye bırakılması.
5-) 2015/2016 iş yılına ilişkin denetçi raporlarının okunması ve müzakerelerinin geriye bırakılması.
6-) 2015/2016 iş yılına ilişkin bilanço ve gelir tablolarının oya sunulmasının geriye bırakılması.
7-) 2015/2016 iş yılında görevde bulunan yönetim kurulu üyelerinin ibrasının geriye bırakılması.
8-) Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve harcırah gibi parasal haklarının görüşülmesi.
9-) Kooperatif ana sözleşmesinin Geçici madde 1-(1)’inci fıkrasına istinaden, 4572 sayılı Kanunun
geçici 3. Maddesinin yayımı tarihi (11/4/2013) itibariyle Kooperatifin kesinleşmiş en son bilançosundaki açıkları yedek akçelerden ve fonlardan karşılanamadığı takdirde, bu bilanço açıklarını kapatmak
üzere ve bilanço açıklarıyla sınırlı olmak kaydıyla ortaklara en fazla ödedikleri sermaye tutarı kadar
ek ödeme istenilmek suretiyle kapatılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
10-) Birlik denetim ve Rehberlik Başkanlığınca düzenlenen inceleme raporuna istinaden, Kooperatifin
2014/2015 kampanya dönemi yağlık soya fasulyesi mübayaasında yağlık soya fasülyesinde meydana gelen kooperatif zararının genel kurulca görüşülerek karara bağlanması.
11-) Kooperatifin, çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi, 2016/2017 iş yılı bütçe ve çalışma
programlarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
12-) 2016/2017 dönemi denetçi ve yedek seçiminin geriye bırakılması.
13-) Boşalan 3 yedek Yönetim Kurulu Üyeliklerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyelerin
seçilmesi.
14-) Dilek. Temenniler ve kapanış.
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