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ESTATUTUEN ALDAKETAREN 
ZIURTAGIRIA 

Jaun/Andreak 
  

elkartearen/federazioaren idazkaria 

  
                                                      erregistro-zenbakiarekin 

  

ZIURTATZEN DU:  

                                                             , Estatutuek ezarritako moduan deialdia egin ondoren, bazkideen Ezohiko Batzar Orokorra 
bildu zen estatutuak aldatzeko. 

  

Aldaketa honela onartu zen: 

1.- BOZKETAREN EMAITZAK: 

a) ALDEKO BOTOAK: 

b) AURKAKO BOTOAK: 

c) BOTO ZURIAK: 

d) BOTO BALIOGABEAK: 

e) ABSTENTZIOAK: 

   

 2.- BERTARATU-KOPURUA 

  

 Estatutuen aldaketa honakoa izan da: 

 • Artikulu guztiak aldatu dira indarrean dagoen legeriara egokitzeko 

 • Izena. Adierazi izen berria:  

 • Helburuak. 

 • Lurralde-eremua. Adierazi:  

 • Egoitza soziala. Adierazi: 

 • Zuzendaritza batzordearen osaera: 

 • Agintaldiaren iraupena. 

 • Beste aldaketa batzuk. Adierazi::  

 



   Ber.: 01

Aldatutako artikuluak 1 :

  
Adierazitako guztia ziurtatzen dut                                         (e)(a)n, 

PRESIDENTEAREN ONIRITZIA

IDAZKARIA

  
1Aldatutako artikuluak adierazi. 
Artikulu guztiak aldatzen direnean, hau adierazi behar da: artikulu guztiak aldatu dira. 
Horrez gain, elkartearen / federazioaren izena, helburuak, egoitza, lurralde-eremua edota Zuzendaritza Batzordearen osaera aldatu bada, hori ere 
berariaz adierazi. 
Gune honetan egindako aldaketak adierazi ezin badira, egindako aldaketak adierazten dituen dokumentazio osagarria aurkeztu beharko da. 
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