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VERSYS OWNER INDONESIA 

 

 

Pada hari ini  Sabtu tanggal 10 bulan Desember tahun dua ribu enam belas , bertempat di 

Amaris Hotel Jl Teuku Umar , Denpasar Bali telah di laksanakan musyawarah nasional 

pertama Versys Owner Indonesia yang di hadiri oleh  peserta Munas sebanyak ......... anggota. 

Sebagai mana maksud dan tujuan munas pertama ini , telah di pahami bersama peserta yang 

hadir untuk memenuhi harapan ke depan Versys Owner Indonesia masuk dalam salah satu 

komunitas motor adventure premium di Indonesia khususnya yang dapat di akui secara 

legalitas maupun dalam peran peran aktif kegiatan kegiatan positif di dunia motor ( touring ) 

adventure ’ 

Untuk itu keputusan Munas pertama  Sabtu tanggal 10 bulan Desember tahun dua ribu 

enam belas pada Pukul ............ WITA ,  menetapkan kepengurusan pusat  Versys Owner 

Indonesia atau di singkat dengan VOID dan rencana program kerja sebagai berikut ;     

Pertama : 

Di sepakati Susunan pengurus pusat memilih Ketua , Sekretaris dan Bendahara dengan masa 

bakti 2 ( dua ) tahun dari desember 2016 sampai dengan desember 2018 .   

  

Kedua : 

Di tetapkankan pengurus VOID , nama dan jabatan sesuai hasil pilihan dan kesepakatan 

munas ‘ 

 

NO JABATAN  NAMA BERDOMISLI 

1 Ketua umum :   

2 Sekretaris :   

3 Bendahara :   

 

Ketiga : 

Dalam Munas Pertama dengan ini memberi kuasa dan mandat kepada pengurus terpilih 

untuk menyusun rencana anggaran dan rencana kegiatan tahunan Versys Owner Indonesia , 

termasuk dan tidak terbatas pada membuka rekening atas nama komunitas VOID , mendirikan 

chapter atau perwakilan di setiap daerah ............................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Lanjut ........................ 
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Keempat : 

Memberi kuasa dan mandat kepada pengurus terpilih menyusun dan menetapkan AD / ART 

dalam masa selama kepengurusan dengan waktu 6 bulan dari di tetapkannya masa 

kepengurusan  

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 dan hasil munas  ini digunakan sebagaimana 

mestinya 

Yang bertanda tangan ,  

 10 Desember 2016 Denpasar   

 Panitia MUNAS Pertama  

   

   

   

   

( Mada Rayata ) ( Indra K. Azhar ) ( Arni Fath ) 

   

   

   

   

   

( Tommy Bramudia ) ( Fadjar Nugroho ) ( Teguh Supriyono ) 

   

   

 

 

  

   

( Putu Dedi Sastrawan ) ( Made Sugiarta ) ( Putu Eka ) 

 

 

Lampiran : 1 ( satu ) bendel absen peserta munas 

Tembusan : arsip  

 

 

 

End................... 


