REGULAMIN

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Yach Club
w dniu 20 czerwca 2021 roku

''ARCUS'

§1
Dowyłącznej właściwości
Walnego Zebranianależąsprawy określoneszczegołowo w Statucie Klubu.

§2
W Walnym Zebranhl biorą udział. z głosem decydującym członkowie Klubu zgodnie z postanowieniami
Stafufu.

§3
W Walnym Zębraniumająprawo uczestniczyc z głosem doradczym przedstawicięlęwładzpaństwowych,
samorządowych i otganizacji nie będących członkami klubu oraz inne zaproszone osoby.

§4
Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał bezwzględu na liczbę obecnych członków.

§5
1. Obrady Walnego Zebrania otwiera Komandor Klubu.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zebrania
sekretarz i co najmniej dwóch asesorów.

w

składzie: przewodniczący,

§6
Po dokonaniu wyboru prezydium, Przewodniczący Walnego Zebrania zarządza głosowanie w sprawie
porządku obrad. Walne Zebranie może zmięnić kolejnośćspraw w porządku obrad lub wykreślić
z

p

or ządkll, obrad

p o

szcze góIne sprawy.

§7
Obecni na Walnym Zebraniu członkowie wybierająze swego grona:
1. Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 3-5 osób, której zadaniemjest rozpatrywanie pod względem
formalnym i rzeczowym zg!.oszonych wniosków do realizacji oraz przedhJadanie ich Walnemu

2.

3.

Zebranil;
Komisję Mandatowo

- Skrutacyjną w składzie 3-5 osób, której zadaniem jest sprawdzenie listy
obecnościczłonków i zbadanie wazności Zębrania oraz obliczanie na zarząózenie Przewodniczącego
Walnego Zębrania wyników głosowania i podawarria tych wyników Przewodnicząaęmu wraz
z wykonywaniem czynności tedlnicznychzwtązanychzprzeprowadzeniem głosowania;
inne komisjęw raziępotrzeby.
§8

Kazdemu członkowi Klubu obecnemu na Walnym Zebraniuprzysługuje tylko jeden głos nad określoną
sprawą.

§9

grona przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji zapadĄą
zwykŁą większościągłosów. Kńdy członek komisji ma prawo z§.osió do protokofu odrębne zdanię
zprawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zęhrania.

Kńda komisja wybiera ze swego

1.

Z

§t0

czynności komisji sporządza się protokoły, które po podpisaniu przez przewodnicząaego
i sekretarza komisji przekazywane są Sekretarzowi Wamego Zebrania.
ż. Przewodniczący komisji składa Walnemu Zebrania sprawozdanie z czynrtości komisji i przedstawia
wnioski bezpośrednio na Walnym Zebraniu.

W dyskusji nad wnioskami formalnynri mogą zabięrac głos jedynie dwaj mówcy - jeden za

i

jeden

przeciw wnioskowi.

§ 11

przedstawieniu sprawy zarlieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zębrania
otwiera dyskusję udzielĄąc głosu w kolejności zglaszania się. Czas określonydla jednego mówcy nie
może przehoczyc 5 minut. Za zgodąwiększości dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma
punktami Łącznte.
Gościom Walnego Zebraniaprzysługuje prawo zńrania głosu poza kolejnością.
Przewodni1zący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tęmatu dyskusji lub przekroczył
wyznaczony czas. Nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos.
Przewodni czący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie jużprzemawiała.
W sprawach formalnych przewodniczący udzięla głosu poza kolejnością.Do spraw formalnych
zaltcza się:
- głosowaniebezdyskusji;
- ptzerwanie dyskusji;
- zamknlęcie listy mówców i ograniczenie czasu przemówień;
- zarządzenie przerwy w obradach;
- kolejności i sposobu uchwalania wniosków;
- ob|iczanie wyników głosowania.
Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczęniado protokołu powinny byó
składane na piśmiez podaniem imienia i nazwiska na ręce Sekretarza Walnego Zębranta.
Przewodni czący może zarządzić zglaszante wniosków do Komisji Wnioskowej w ustalonym czasie.

1. Po

2.
3.
4.
5.

6.

§12
Po zamknięciu dyskusji przewodniczący podaje wnioski pod głosowanie.
2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły
i ustala kolejnośćgłosowania. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed głosowaniem.
1.

§13
Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do władz Klubu i odwoływania członków władz
Klńu, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Na żądanie Il5 liczby członków obecnych na
Walnym Zebraniuprzewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.

§14
Uchwały Walnego Zebraniamogą zapadacjedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym
do wiadomości obecnym człoŃom w terminie w sposób określony w statucie
2. Uchwały dotyczące zmian w przepisach statutu podejmowane są większością2l3 głosów obecnych
członków na Walnym Zebraniu. Pozostałe uchwały zapadEązwykłąwiększościągłosów.
W głosowaniu oblicza się liczbę oddanych głosów za i przeciw. Przy ustalaniu większości głosów
bierzę się pod uwagę jedynie głosy oddane za i przeciw. Wyniki głosowania og!,asza przewodniczący.
W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty
uwńa się wniosek, który uzyskał największąilośćgłosów.
1.

§15

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium
Walnego Zńr ania CzłoŃów.
§16
Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych
zamknięcie obrad Walnego Zńrania.

1.

Z

Walnego

Zebrania
z pr zew o dniczącym obrad.

w

porządku obrad, przewodniczący og}asza

§17
Sekretarz Prezydium sporządza protokół

i

podpisuje

go

wraz

2.

J.

4.

Protokół powinien zawięrać stwierdzenie prawomocności, datę, miejsce obrad, liczbę obecnych
członków, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, treśćpowziętych uchwał oraz ewentualne
sprzeciwy przeciwko uchwałom. Przy podjętych uchwałach należy podaó ilośćgłosów za daną
uchwałą przeciwko uchwale i ilośćgłosów wstrzymujących się.
Do protokołu powinny być dołączone, na piśmie,składane sprawozdania poszczególnych organów

klŃu.

Każdy członek Klubu i upowźniony przedstawiciel człoŃa wspierającego ma prawo przeglądać
protokół Walnego ZebraniaCzłoŃów, jakteZżądaó dostarczenia odpisów interesującej go uchwały.
Regulamin niniejszy został uchwalony na Walnyrn Zębraniu CzłoŃów
w dniu 20 częrwcaZjZl r.
Przewodniczący obrad:

