Regulamin Obrad
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia ŚWIATOWID
§1
Walne Zgromadzenie zwane dalej Zgromadzeniem zgodnie z postanowieniem Statutu jest zdolne do
podejmowania Uchwał przy obecności co najmniej połowy Członków w pierwszym terminie, w drugim
terminie bez względu na ilość obecnych Członków.
§2
W Zgromadzeniu uczestniczą:
1.

Członkowie zwyczajni – głos stanowiący

2.

Członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

3.

Zaproszeni gości.
§3

1.

Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym: przewodniczącego i protokolanta.

2.

Obradami kieruje przewodniczący.
§4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza na początku obrad, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie
ze Statutem i jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał.
§5
Regulamin Zgromadzenia na wniosek przewodniczącego zatwierdzany jest w głosowaniu jawnym. Od
chwili przyjęcia obowiązuje on wszystkich członków Zgromadzenia.
§6
Porządek obrad na wniosek przewodniczącego zatwierdzony jest przez Zgromadzenie w głosowaniu
jawnym.
§7
1.

Przedmiotem obrad i podejmowania Uchwał przez Zgromadzenie są sprawy objęte uchwalonym

porządkiem obrad.
2.

Każdą sprawę omawia wyznaczony referent.

3.

Obrady Zgromadzenia odbywają się na posiedzeniu jawnym

4.

Dla sprawnego przebiegu obrad walne Zgromadzenie powołuje w razie potrzeby w głosowaniu

jawnym następujące 2-3 osobowe komisje:
- Komisję Mandatowo-Skrutacyjną
- Komisję Uchwał i Wniosków
5.

Komisje mogą pracować wspólnie

6.

Komisje pracują zgodnie za przyjętymi przez Walne Zgromadzenie zasadami.
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7.

Komisje nadzorują prawidłowe wpisy w protokole z Walnego Zgromadzenia opracowywanego

przez protokolanta.
§8
1.

Członkowie pragnący zabrać Głos zgłaszają ten fakt przewodniczącemu, który udziela głosu wg

kolejności zgłoszeń
2.

Poza kolejnością przewodniczący udziela głosu w sprawach formalnych.
§9

Przyjmowanie przez Zgromadzenie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
chyba że zgodnie z postanowienia Statutu zastrzeżone dla spraw jest głosowanie tajne.
§ 10
1.

Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki, a ilość głosów oblicza Komisja

Mandatowo-Skrutacyjna
2.

Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart wyborczych.

3.

W przypadku głosowania tajnego Komisja Mandatowo-Skrutacyjna składająca się z 2-3 członków

Zgromadzenia wybranych w głosowaniu jawnym dokonuje przygotowania kart do głosowania, obliczenia
głosów i sporządzenia listy po głosowaniu.
4.

Komisja dba o to aby w protokole znalazły się odpowiednie zapisy dotyczące głosowania.
§ 11

Z przebiegu Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant.
Załączniki do protokołu stanowią:
- lista obecności
- materiały przygotowane na zebranie
§ 12
Regulamin obrad podlega uchwaleniu przez Członków Stowarzyszenia i obowiązuje wszystkich jego
uczestników od dnia 10 września 2015 roku.
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