Regulamin
Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków
Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego DRAGON

§1
1. Walne Sprawozdawcze Zebranie otwiera przedstawiciel Zarządu, umocowany uchwałą Zarządu
Stowarzyszenia;
2. Po otwarciu Walnego Sprawozdawczego Zebrania członkowie Stowarzyszenia dokonują wyboru
przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym.

§2
1. Do kompetencji i obowiązków przewodniczącego należą:
1) prowadzenie zebrania zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego zgodnością ze statutem oraz
niniejszym regulaminem,
2) przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad oraz zgłoszonych wniosków
w sprawie zmiany porządku obrad,
3) wybór protokolanta,
4) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania,
5) udzielanie głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
6) ustalenie sposobu i kolejności głosowania,
7) podejmowanie innych czynności wynikających z Regulaminu Walnego Zebrania,
8) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad - ogłoszenie podjętych uchwał

i

zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego,
9) podpisanie wraz z protokolantem sporządzonego przez niego protokołu,
10) protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i protokolanta
zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał i
załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.
2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących
się podczas każdego głosowania.
3. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd projekty uchwał oraz projekty
uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w
postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.

§3
1. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos;
2. Członkowie Stowarzyszenia mogą głosować jedynie osobiście;

§4
Walne Zebranie może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując
komisje, Walne Zebranie określa cel, zasady i tryb ich działania.

§5
1. Głosowania niedotyczące wyboru władz Stowarzyszenia odbywają się jawnie;
2. Na żądanie ¼ liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu przewodniczący
może zarządzić głosowanie tajne w innych sprawach - objętych porządkiem obrad, jak również
zgłoszonych na zebraniu.

§6
1. Do Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

§7
Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 5 członków Stowarzyszenia.

§8
Regulamin uchwalony przez Walne Sprawozdawcze Zebranie w dniu 26 maja 2018 r. wchodzi w życie z
chwilą jego uchwalenia.

