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Libro de Actas da Federación Galega de Billar
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ACTA

dá
reunión dá ASEMBL ¡....;t;;
EXTRAORDINARIA dá Federación Gal : d

ASISTENTES:
Comisión Delegada
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celebrada o día 23 de Marzo de 2018, ás ~o0~1iia
oficina nº 6 do Edificio dás Federacións, sito na rúa
Luis Ksado, 17 en Vigo, para tratar ou seguinte:

Presidente
Mateo Alonso Corredera
Estamento de Clubs
Club Billar TEO
Círculo Mercantil
C.C.R. de Chapela
Billar Club Pontevedra
Circulo das Artes
Estamento de Deoortistas
Xosé R. Loeda Montoto
Estamento de Árbitros
Xosé R. Gonzélcz Ventosinos
Estamento de Técnicos
Xoán Manuel Casal Rubio
Secretario
Ricardo González Lobato

,,_

o..,.,

"1.1

ORDE DO DlA:

1.

Aprobación do regulamento electoral para as
eleccións da F.G.B.
2. Autorización á Xunta Directiva para emendar,
no caso de que as houbese, as deficiencias que
a Xunta comunique.
3. Elección da X unta Electoral

.L Aprobación do regulamento electoral
Dado que o borrador do regulamento está na páxina Web e xa se lle notificou
aos presentes na convocatoria da asemblea, o Presidente pide a súa aprobación
para volver enviala Xunta e esperar a súa visto e prace.
Ao non ter ningunha obxección os presentes, queda aprobado.
á

2. Autorización á Xunta Directiva .. O Presidente

solicita da asemblea que autorice
Xunta Directiva para
emendar as deficiencias, se as houbera, que sobre o regulamento comunique a
X unta.
Os asistentes están conformes e da a súa aprobación.
á

3. Elección da Xunta Electoral
Tras un debate sobre as persoas ruáis idóneas para ese labor, acórdase no mear
como titulares a:
Pedro Novalbos Garrido
Carlos Pousa Pazo
Ramón Giménez Rodrigucz
E como suplentes a:
Gonzalo Souto Curras
Fernando Suris Fernández
Jesus Novo Roibas
E non habendo máis asuntos que tratar, levantar a sesión, sendo as 19:25 horas
do día antes sinalado.
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