COMUNICAT
Prima Adunare Generală a Asociației RONATURISM – ARN
În data de 27 octombrie 2018, în localitatea Slimnic, județul Sibiu, a avut loc prima
Adunare Generală a membrilor Asociației RONATURISM - ARN.
Au participat membrii fondatori, membrii asociați, precum și susținători ai
Asociației. În cadrul lucrărilor au fost dezbătute și aprobate modificări importante la
Actul Constitutiv, Statut și la Regulamentul de Organizare și Funcționare al ARN.
Printre principalele modificări prevăzute putem menționa stabilirea organizării
teritoriale a Asociației, o nouă modalitate de înscriere a noilor membri, prin sucursalele
și filialele ARN, detalii privind incompatibilitățile cu statutul de membru sau adoptarea
cuantumului cotizațiilor.
De asemenea, Adunarea Generală a ales prin vot secret cenzorul și a desemnat un
membru care va coordona diferite activități în cadrul ARN.
Atât Consiliul Director al ARN, cât și toți membrii prezenți și-au reafirmat susținerea
față de obiectivele Asociației RONATURSM, cât și față de întărirea cooperării cu
Federația Naturistă Internațională (INF-FNI).
În încheierea discuției au fost punctate câteva din proiectele de viitor ale ARN, în
special inițierea demersurilor pentru concesionarea unor plaje pentru a fi amenajate,
dar și colaborarea cu agenți comerciali care să pună la dispoziție infrastructura potrivită
pentru proiectele Asociației RONATURISM.
Reamintim că “Asociația RONATURISM„ (ARN) este o organizație nonprofit
înființată în 2018 având certificatul de înscriere a persoanelor juridice fără scop
patrimonial nr. 7 din 20.03.2018 și C.I.F. 39076888/23.03.2018.
ARN este prima și, până în prezent, singura asociație din România care se ocupă de
dezvoltarea mișcării naturiste din țara noastră.
ARN are ca obiectiv să informeze și să cultive interesul vis-a-vis de practicarea
naturismului/nudismului, să îndrume și să coordoneze campanii de conștientizare și
educare cu privire la ceea ce înseamnă naturismul/nudismul, să stabilească și să
dezvolte relații de colaborare cu organizații internaționale naturiste/nudiste.
Facem precizarea că Asociația RONATURISM este membră cu drepturi depline a
Federației Naturiste Internaționale, reprezentând interesele comunității naturiste din
România în acest for internațional.
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