פרוטוקול כנס עמותת "כפר רעות – סדאקה"
מעברות24.4.2009 ,
הסעיפים לדיון:
 – 1דו"ח מנכ"ל – פעילות העמותה בשנת 2008
 – 2דו"ח כספי לשנת 2008
 – 3דו"ח ועדת ביקורת
 – 4הצעת תקציב לשנת 2009
 – 5הצגת מסמך עקרונות ואסטרטגיה של העמותה
דיון והחלטות
 - 1לאחר פתיחה של המנכ"ל נמסרו פרטים על הפרויקטים השונים של העמותה .רויטל ומוחמד תיארו את
הפרויקטים האקדמיים ואת הפרויקט  .YPPDטלי מקומונת "נמשים" סיפרה על הפרויקט .התפתח דיון על עבודת
חברי הקומונה עם ילדי משת"פים המתגוררים בנווה יוסף.
הדו"ח אושר על ידי הכנס.
 – 2בדו"ח הכספי אשר הוכן על ידי מר ברוך יהלומי רואה"ח של העמותה הודגש השיפור לעומת השנה הקודמת ,יחד
עם זאת עדיין נותר חוב של מעל  ₪ 30,000עבור הלואות גישור שהעמותה נאלצה לקחת במשך השנה.
האסיפה רשמה לפניה את העובדה שחוב זה בינתיים נמחק ,כי במשך ינואר – פברואר  2009הוא הוחזר למלווים.
היו מספר הערות מצד חברי העמותה ,בהן נדרשו האחראים על ניהול הכספים לנהוג בזהירות רבה ,במיוחד לאור
חוסר הודאות הכלכלית בעתיד הקרוב.
הדו"ח אושר על ידי הכנס.
 – 3בדו"ח ו .הביקורת הועלו מספר נקודות שבהיעדרן המליצה הועדה לא לאשר את הדו"ח הכספי.
הכנס החליט למרות המלצה זו לאשר באופן זמני את הדו"ח הכספי ,תוך דרישה שהליקויים שצויינו בדו"ח ו .ביקורת
יתוקנו בתוך חודש ימים ממועד כנס העמותה.
 – 4הצעת תקציב לשנת  2009הובאה לאישור האסיפה רק כעת ,אולם היא הובאה לדיון הנהלת העמותה כבר
באמצע חודש פברואר ואושרה על ידה.
גובה התקציב לשנת  2009דומה לזו שהומלצה לקראת שנת  .2008חבר עמותה העיר ,כי רצוי לאשר תקציב על
בסיס הביצוע של ) 2008שהיה נמוך מהמתוכנן( ולא על בסיס התוכנית.
לאחר הסברי המנכ"ל אושר התקציב המוצע.
 – 5מסמך העקרונות והאסטרטגיה של העמותה ,אשר נדון בעבר בצוות וכן בכנס העמותה לפני שנה ,אושר תוך כמה
הערות והסתיגויות מצד אחדים ממשתתפי הכנס.
 – 6אשרור חברי ועד העמותה וכן ועדת הביקורת
חברי שני הגופים הללו המכהנים ,אושררו על ידי הכנס.

יונתן פלד – מנכ"ל

