Anexo I. Calendario electoral
Federación Hípica Gallega
FASE I. Censo inicial
Publicación do censo electoral inicial
Fin do período exposición do censo inicial e de reclamacións
Resolución reclamacións a censo inicial
Fecha tope para envio á SX para o Deporte
Certificado da SX para o Deporte
FASE II. Regulamento, Xunta Electoral e calendario
Convocatoria de Asemblea Xeral Extraordinaria
Celebración da Asemblea aprobación regula/nombram xunta
electoral/calendario
Remisión a SX do regulamento e proposta de calendario
Resolución da SX
Correccións de erros
Remisión a SX
Aprobación definitiva
Convocatoria de eleccións e calendario estimado; Publicación do regulamento e
do censo electoral provisional; Cese Junta Directiva e inicio Comisión Gestora;
apertura da solicitude de voto por correo
FASE III. Censo provisional
Exposición do censo electoral provisional e fin do periodo de reclamacións
Resolución de reclamacións a censo provisional
Recursos contra a resolución
Resolución do CGXD
FASE IV. Candidaturas e voto por correo
Aprobación do censo electoral definitivo
Fin prazo presentación candidaturas asamblea/fin de prazo de solicitar voto por
correo
Publicación y presentación reclamacións/sorteo membros mesa electoral
Resolución reclamacións
Recursos ante o CGXD
Proclamación definitiva de candidatos a asemblea xeral
Último día para emisión do voto por correo
Último día para nomeamento de interventores
FASE V. Elección a asemblea xeral
Xornada electoral: constitución mesa, votación e escrutinio
Remisión documentación á SX para o Deporte e a xunta electoral e
constitución da Mesa voto por correo
Proclamación provisional de candidatos electos
Recurso
Resolución recursos
Proclamación definitiva de membros electos
FASE VI. Candidaturas á Presidencia/Comisión
Presentación candidaturas a Presidente e Comisión Delegada
Lista provisional de candidatos e prazo de reclamacións
Resolucións das reclamacións
Recurso ante o CGXD
Proclamación definitiva
FASE VII.Toma de posesión, elección presidencia e comision
delegada
Toma de posesión de membro da asemblea Xeral, constitución da mesa
electoral para elección da presidencia/comisión delegada e votación
Exposición do resultado e reclamación ante o CGXD
Proclamación definitiva
Toma de posesión

FECHAS
27-02-18
19-03-18
24-03-18
28-03-18
12-04-18
12-04-18
24-04-18
26-04-18
25-05-18
08-06-18
11-06-18
14-06-18
03-09-18

13-09-18
17-09-18
19-09-18
24-09-18
25-09-18
01-10-18
04-10-18
08-10-18
11-10-18
15-10-18
19-10-18
22-10-18
25-10-18
26-10-18
29-10-18
31-10-18
05-11-18
06-11-18
12-11-18
15-11-18
19-11-18
22-11-18
26-11-18
03-12-18
07-12-18
10-12-18
11-12-18

