
 

Warszawa, dnia 31-05-2021 r. 

Szanowni Członkowie! 
                               

 Zarząd Stowarzyszenia FORS serdecznie zaprasza Państwa na sprawozdawczo-wyborcze 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów, które odbędzie się w 

dniu 24 czerwca 2021 roku w Folwarku Łochów, przy ul. M. Konopnickiej 10, 07-130 Łochów o 

godz. 11:00. 

 

Z wielka ulgą przyjmujemy informacje o zniesieniu wielu restrykcji, ilości osób 

zaszczepionych oraz o zarejestrowaniu przez Sąd zmian w statucie FORS, które tym  naszym 

Członkom, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli osobiście uczestniczyć w Walnym Zebraniu, da 

możliwość udziału poprzez platformę ZOOM w głosowaniu oraz kandydowaniu do władz FORS. 

Tegoroczne spotkanie będzie składało się z trzech części z przerwą obiadową:  

1) spotkania informacyjnego, 

2) Walnego Zebrania Członków, 

3) biesiady branżowej na terenie stacji demontażu w Łochowie z pokazem wybranych maszyn do 

recyklingu. 

Organizowane spotkanie będzie przeprowadzone zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego 

obowiązującymi w dniu 24 czerwca 2021r. 

 

W związku z tym, że już w ubiegłym roku kończyła się kadencja Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej oraz Prezesa,  ale z uwagi na COVID – 19  została przedłużona, Zarząd zdecydował, że 

podczas Walnego Zebrania Członków, poza sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, odbędą się 

wybory nowych władz Stowarzyszenia. W tym miejscu apelujemy do wszystkich członków FORS o 

kandydowanie do władz FORS. Pracy jest coraz więcej, niektóre tematy rozpoczęte przez FORS wiele 

lat temu wracają i poza spojrzeniem doświadczonych członków potrzebne jest wsparcie młodych osób 

z nowymi pomysłami i zapasem energii przynajmniej na okres 3 letniej kadencji.  

 

Pomimo utrzymującego się stanu pandemii, zachęcamy wszystkich Członków do osobistego 

uczestnictwa. Spotkanie dla wszystkich Członków będzie bezpłatne, a koszty biesiady pokryje firma 

sponsorująca Stowarzyszenie - jeden z członków FORS. W tym miejscu apelujemy do pozostałych 

Członków FORS o dobrowolne wsparcie Stowarzyszenia, poprzez wpłatę dowolnej kwoty na konto 

Stowarzyszenia: BANK PEKAO S.A. 66 1240 5921 1111 0000 4757 2007. 

Za wsparcie z góry dziękujemy. 

 

  Udział w Walnym Zebraniu proszę zgłaszać najpóźniej do dnia 21 czerwca 2021 roku poprzez 

wypełnienie Karty Zgłoszeniowej załączonej do zaproszenia. Kartę można też znaleźć na naszej 

stronie internetowej: www.fors.pl  

 

Możliwa jest reprezentacja Członka Stowarzyszenia przez pełnomocnika. W takim wypadku 

konieczne jest nadesłanie  pełnomocnictwa - wzór do pobrania na stronie: www.fors.pl 

Karty Zgłoszeniowe oraz ewentualne pełnomocnictwa prosimy przesłać drogą elektroniczną 

na adres sekretariat@fors.pl lub faksem pod numer 22/8740114.                         

 

-  Szczegółowy program Spotkania Informacyjnego oraz Walnego Zebrania otrzymujecie Państwo  

w załączeniu.                

Szczegółowe informacje o Folwarku Łochów znajdą Państwo pod adresem:  

http://www.palacifolwarklochow.pl/  

Zarząd FORS 
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