สโมสรไลออนสสากล

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

ภาค 310-เอ 2 ประเทศไทย

DISTRICT 310-A2 THAILAND

300 Soi Phong Wet Anusorn 2 Sukhumvit 64
Prakanong, Bangkok 10260 Thailand
Tel. 02-741-5364-71 ext.309 Fax. 02-741-5372
Email: lions310-a2@hotmail.com

เลขที่ 300 ซอยพงษ>เวชอนุสรณ> 2 สุขุมวิท 64
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-741-5364-71 ต%อ 309 โทรสาร. 02-741-5372
Email: lions310-a2@hotmail.com
ที่ ภอ.2-001/2557-2558

1 กรกฎาคม 2557
เรื่อง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 1/2557-2558

เรียน

ท%านคณะกรรมการบริหารภาค ประธานคณะกรรมการฝ*ายต%างๆ ที่ปรึกษาผูว1 %าการภาค
นายก เลขาธิการ เหรัญญิก ป4บริหาร 2557-2558 และสมาชิกทุกท%าน

สิ่งที่ส%งมาด1วย

ระเบียบวาระการประชุม จํานวน 1 แผ%น

ด1วยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกป4 เป;นวันเริ่มต1นการบริหารงานของสโมสรไลออนส>สากลภาค 310-เอ2 ซึ่ง
ในป4บริหาร 2557-2558 นี้ กระผมมีความตั้งใจที่จะพัฒนางานของภาคฯ ให1มีความเข1มแข็งเจริญก1าวหน1า ตาม
นโยบายโดยให1สอดคล1องกับสภาวะในปEจจุบัน และวัตถุประสงค>ของสโมสรไลออนส>สากล
ในการนี้ขอเรียนเชิญท%านคณะกรรมการบริหารภาค, ประธานคณะกรรมการฝ*ายต%างๆ ที่ปรึกษาผู1ว%าการ
ภาคฯ, นายก, เลขาธิการ, เหรัญญิกสโมสร และสมาชิกทุกท%าน เข1าร%วมประชุมคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 1/2557-2558
ในวันเสารที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมปริ้นซพาเลช มหานาค กรุงเทพฯ
สําหรับภาคกลางคืน ภาค 310-เอ2 จัดให1มีการมอบโล%ให1กับคณะกรรมการภาคฯ และรางวัลสโมสรยอด
เยี่ยม ป4บริหาร 2556-2557 ตั้งแต%เวลา 18.30-21.00 น. (ขอความกรุณาทุกสโมสรแจ2งจํานวนสมาชิกที่จะเข2า
ร4วมฯ ได2ที่เจ2าหน2าที่ภาค คุณบุญทลิกา (จู) ตาลดอน หมายเลข 081-699-4779)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหวั งเป; นอย%างยิ่งว% าคงได1 รับความร%ว มมือจากท%า น ด1 วยดี เหมือนเช%น เคย
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ยินดีรับใช1ด1วยความยินดียิ่ง
(ไลออน วัชริศ รื่นบุญ)
ผู1ว%าการไลออนส>สากลภาค 310-เอ2
ป4บริหาร 2557-2558
สําเนาเรียน

- อดีตผู1ว%าการภาค 310-เอ2 เพิ่งผ%านพ1น/รองผู1ว%าการภาค 310-เอ2 คนที่ 1 และ 2
- เลขาธิการภาค 310-เอ2 /เหรัญญิกภาค 310-เอ2 /อดีตผู1ว%าการภาค 310-เอ2

หมายเหตุ

- ค%าลงทะเบียนภาคเช1า และภาคค่ํา ท%านละ 1,000 บาท
- สําหรับผู1เข1าร%วมงานเลี้ยงเฉพาะภาคกลางคืน ค%าลงทะเบียนท%านละ 500 บาท

สโมสรไลออนสสากล ภาค 310-เอ2
วาระการประชุมคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 1/2557-2558
วันเสารที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ โรงแรมปริ้นซ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
******************************************
เปNดประชุมเวลา 08.30 น.
วาระที่ 1

ผู1ว%าการไลออนส>สากลภาค 310-เอ2 กล%าวเปlดประชุม

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 4/2556-2557

วาระที่ 3

เลขาธิการภาคฯ ป4บริหาร 2556-2557
รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบป4บริหาร 2556-2557

วาระที่ 4

เหรัญญิกภาคฯ ป4บริหาร 2556-2557 รายงานงบการเงินในรอบป4บริหาร 2556-2557

วาระที่ 5

ผู1ว%าการไลออนส>สากลภาค 310-เอ2 ป4บริหาร 2556-2557 กล%าวขอบคุณ
เนื่องในโอกาสอําลาตําแหน%ง
- ผู1ว%าการภาคเพิ่งผ%านพ1น มอบแฟoมงานให1ผู1ว%าการภาค
ป4 2557-2558
- เลขาธิการภาค ป4 2556-2557 มอบแฟoมงานให1เลขาธิการภาค ป4 2557-2558
- เหรัญญิกภาค ป4 2556-2557 มอบแฟoมงานให1เหรัญญิกภาค ป4 2557-2558

********************เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน********************
วาระที่ 6

ผู1ว%าการภาค 310-เอ2 ป4 2557-2558 กล%าวแถลงนโยบาย
- ประธานพิจารณาสโมสรยอดเยี่ยม ป4บริหาร 2557-2558
ไลออน ชูเกียรติ เทวาดิเทพ รองผู1ว%าการไลออนส>สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 1
นําเสนอหลักเกณฑ>การพิจารณา

วาระที่ 7

เลขาธิการภาค 310-เอ2 ป4บริหาร 2557-2558
กล%าวนําเสนอปฏิทิน ประจําป4บริหาร 2557-2558

วาระที่ 8

เหรัญญิกภาค 310-เอ2 ป4บริหาร 2557-2558
เสนองบประมาณ ประจําป4บริหาร 2557-2558 เพื่อให1ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 9

ผู1ว%าการภาค 310-เอ2 ป4บริหาร 2557-2558 มอบเหรียญตราประจําตําแหน%งนายกสโมสร
และเข็มประจําตําแหน%งคณะกรรมการภาค ป4บริหาร 2557-2558

วาระที่ 10

ประธานคณะกรรมการฝ*ายนําเสนอแผนงาน ป4บริหาร 2557-2558

วาระที่ 11
เรื่องอื่นๆ - นัดหมายการประชุมคณะกรรมการภาคครั้งที่ 2/2557-2558
ปNดการประชุม เวลา 17.00 น.
** เวลา 18.30 น. เริ่มพิธีมอบรางวัลสโมสรยอดเยี่ยม และมอบรางวัลแก4คณะกรรมการภาคฯ ปQ 2556-2557 **

