Ετήσια Γενική Συνέλευση Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου 2017:

Μέρα: Σάββατο, 9/12/2017
Ώρα:

10.00

Χώρος: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Αμφιθέατρο Newton

Αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι της Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου,
Είναι με μεγάλη μας χαρά που θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της οργάνωσης
το Σάββατο, 09 Δεκεμβρίου 2017 στη Λευκωσία στις 10:00π.μ. στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας όπου θα
αναλύσουμε τα βήματα που έγιναν κατά το 2017 μαζί με φίλους και συμμάχους.
Τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι:
• Πανηγυρικό Μέρος Με Καλεσμένους (α)
• Παρουσίαση του έργου της οργάνωσης το 2017 – Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου
• Συζήτηση και έγκριση οικονομικού απολογισμού
• Διάφορα θέματα της οργάνωσης
• Εκλογές για ανάδειξη ορισμένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου (β)
Θα σταλεί λεπτομερής ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης με email στα μέλη στη 2η Αποστολή στις αρχές
Δεκεμβρίου, στο μεσοδιάστημα όμως καλούμε όσους θέλουν να εντάξουν ένα θέμα να επικοινωνήσουν μαζί
μας.
(α) Πανηγυρικό Μέρος
Στο πανηγυρικό μέρος της Συνέλευσης θα υπάρξουν χαιρετισμοί και είναι ανοικτό προς το κοινό και τον τύπο
και σε αυτό θα παρευρεθούν αριθμός προσκεκλημένων. Κατά τη διάρκεια του πανηγυρικού μέρους θα γίνει η
παρουσίαση του έργου της οργάνωσης το 2017. Θα υπάρχει ειδική διαρρύθμιση για οποιαδήποτε μέλη
επιθυμούν να μην φωτογραφηθούν κατά την διάρκεια.
(β) Εκλογές για ανάδειξη νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης της οργάνωσης θα ακολουθήσει Εκλογική Γενική Συνέλευση όπου τέσσερα
μέλη θα εκλεγούν για να ενταχθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Λεπτομέρειες του ρόλου των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές δεξιότητες και εμπειρία που χρειάζονται τα μέλη περιγράφονται στο
έντυπο με της Οδηγίες Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο της Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου
(συνημμένο).
Τη ΛΟΑΤΙ κοινότητα αποτελούν πρόσωπα τα οποία ταυτόχρονα ανήκουν και σε άλλες κοινότητες και έχουν και
άλλες ταυτότητες ενώ αντιμετωπίζουν διαφορετικές καταστάσεις στη καθημερινότητα τους. Με πλήρη
κατανόηση πως η οργάνωση οφείλει να εκπροσωπεί ισοδύναμα όλους τους ΛΟΑΤΙ, δίνουμε ολοένα και
μεγαλύτερη προσοχή στη διατομεακή σύνδεση και συμπερίληψη όλων των ΛΟΑΤΙ που προέρχονται από
διαφορετικούς χώρους. Παραδείγματα είναι άτομα που προέρχονται από διαφορετική γεωγραφική περιοχή της
Κύπρου, θρησκεία, εθνικότητα, ηλικία, σωματική ικανότητα, κοινωνική ή/και οικονομική κατάσταση.
Για αυτό το λόγο καλωσορίζουμε ιδιαίτερα αιτήσεις από πρόσωπα πολλαπλών ταυτοτήτων που έτοιμα να
συνεισφέρουν στο έργο μας για ενημέρωση και προώθηση των δικαιωμάτων όλων μας. Η πολυμορφία αποτελεί
μια σημαντική πρόκληση που έχουμε αγκαλιάσει την Accept, αλλά δεν είναι κάτι που μπορούμε να επιτύχουμε
μόνοι. Χρειαζόμαστε και άλλους να έρθουν να μιλήσουν για αυτή.

Σύσταση Παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου
Όνομα

Θέση

Τρέχουσα Θητεία

Ημερομηνία εισδοχής στο ΔΣ

Κώστας Γαβριηλίδης

Πρόεδρος

2015-2017 (*)

Μάιος 2012

Νικόλας Τρύφων

Αντιπρόεδρος

2016-2018

Δεκέμβριος 2015

Αλέξανδρος Ευσταθίου

Γραμματέας

2016-2018

Δεκέμβριος 2016

Αναστασία Ανδρέου

Ταμίας

2015-2017 (*)

Οκτώβριος 2013

Ανδρέας Ανδρέου

Μέλος

2016-2018

Δεκέμβριος 2016

Θεόδωρος Έλληνα

Μέλος

2015-2017 (*)

Δεκέμβριος 2015

Διομήδης Κουφτερός

Μέλος

2016-2018

Δεκέμβριος 2016

Ιωάννα Κυπριανίδου

Μέλος

2017 (*,**)

Φεβρουάριος 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου αποτελείται από 8 μέλη. Εκλογές γίνονται κάθε χρόνο, για
τέσσερεις θέσεις όπου τα μισά μέλη του ΔΣ εκλέγονται με διετή θητεία. Με αυτό το τρόπο μόνο τα μισά μέλη του
ΔΣ αναχωρούν μετά το πέρας της θητείας τους κάθε χρόνο, επιτρέποντας έτσι απρόσκοπτα την συνέχεια στις
εργασίες του Συμβουλίου από τα μέλη που παραμένουν μειώνοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες κόπωσης
πολλών μελών ταυτόχρονα.
(*) Στις φετινές εκλογές 2017 λήγει η θητεία των 4 μελών του ΔΣ τα οποία σημειώνονται με αστερίσκο, άρα κατά
τις εκλογές θα υπάρχουν διαθέσιμες 4 θέσεις για υποψηφίους στο Συμβούλιο. Τα άτομα που θα εκλεγούν θα
εκτίσουν θητεία μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση της οργάνωσης, το τελευταίο τρίμηνο του 2018.
(**) Η Ιωάννα Κυπριανίδου αντικατέστησε την Ελιάνα Αφανιώτου, η οποία αποχώρησε από το ΔΣ τον
Φεβρουάριο 2017, ως η πρώτη επιλαχούσα στις τελευταίες εκλογές τον Δεκέμβριο 2016.
Κατά τη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οποιοδήποτε μέλος μπορεί:
•

Να εισηγηθεί Νέο Κανονισμό.

•

Να ζητήσει μετατροπή ή ακύρωση υφισταμένου Κανονισμού

•

Να εγείρει οποιοδήποτε θέμα ή εισήγηση που αφορά την λειτουργία ή τις επιδιώξεις του Σωματείου.

Παρακαλούνται οποιαδήποτε μέλη θα ήθελαν να προσθέσουν θέματα στην ημερήσια διάταξη όπως
επικοινωνήσουν με την οργάνωση στο info@acceptcy.org. Δικαίωμα ψήφου κατά την διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης, έχουν όλα τα πλήρη μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους. Τα μέλη που δεν θα
μπορούν να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση θα μπορούν μετά από πληρεξούσιο να δώσουν εντολή σε
άλλο άτομο να τα εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση. Πληρεξούσια θα αποσταλούν σε όλα τα μέλη με email
στη 2η Αποστολή αρχές Δεκεμβρίου με την ανακοίνωση των υποψηφίων. Θα είναι επίσης διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα της οργάνωσης, στη σελίδα μας στο Facebook ή μπορούν να ζητηθούν από το email
info@acceptcy.org. Παρακαλούνται τα μέλη που δεν έχουν ήδη τακτοποιήσει τις ετήσιες συνδρομές τους όπως
τις τακτοποιήσουν κατ’ ιδίαν την μέρα της Γενικής Συνέλευσης. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε
περαιτέρω πληροφορίες χρειαστείτε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, Accept - ΛΟΑΤ Κύπρου
Σημείωση: Μετά την παρέλευση μισής ώρας από τον καθορισθέντα χρόνο τα παρόντα μέλη αποτελούν
απαρτία.

