Regulamin Ogólnego Zgromadzenia
§1.
1. Ogólne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Porządek dzienny i termin Ogólnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
§2.
1. Ogólne Zgromadzenie otwiera przedstawiciel Zarządu a następnie zebrani dokonują
wyboru przewodniczącego, protokolanta oraz komisji skrutacyjnej i komisji uchwał
i wniosków. O liczbie członków poszczególnych komisji decyduje Przewodniczący
Ogólnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący kieruje obradami Ogólnego Zgromadzenia.
3. Protokolant sporządza protokół z obrad Ogólnego Zgromadzenia.
4. Komisja skrutacyjna liczy oddane głosy w poszczególnych głosowaniach i spisuje je
w formie protokołu, zawierającego opis głosowania oraz liczbę oddanych głosów : za,
przeciw, wstrzymujących się, podpisanego przez wszystkich członków komisji.
5. Komisja uchwał i wniosków spisuje podawane w trakcie Ogólnego Zgromadzenia
wnioski (treść i nazwisko zgłaszającego), formułuje treść podejmowanych
uchwał i spisuje je w formie protokołu podpisanego przez wszystkich członków
komisji.
§3.
Ogólne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu. Jeżeli na
porządku dziennym Ogólnego Zgromadzenia jest zmiana regulaminu Ogólne Zgromadzenie
obraduje według zmienionego regulaminu.
§4.
1. W Ogólnym Zgromadzeniu biorą udział :
a) członkowie zwyczajni i honorowi - z głosem decydującym
b) członkowie wspierający i osoby zaproszone – z głosem doradczym
2. Członkowie zwyczajni i honorowi potwierdzają swoją obecność na Ogólnym
Zgromadzeniu podpisem na liście obecności.
3. Osoby, które zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku
obrad, zgłaszają się na bieżąco do zabrania głosu. O kolejności wystąpień decyduje
przewodniczący.
4. Z obrad Ogólnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje
przewodniczący i protokolant. Do protokołu załącza się listę obecności, udzielone
pełnomocnictwa, protokoły komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej. .

§5.
1. Członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Wybory władz (zarząd, komisja rewizyjna) oraz innych komisji są tajne lub jawne
w zależności od decyzji Ogólnego Zgromadzenia, bezpośrednie i następują spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej ½ członków stowarzyszenia (w pierwszym terminie) lub bez względu
na liczbę obecnych (w drugim terminie).
3. Kandydatów mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie stowarzyszenia , spośród
obecnych na Zgromadzeniu po uzyskaniu zgody danego kandydata.
4. Zgłaszanie kandydatów następuje bezpośrednio na Ogólnym Zgromadzeniu.
5. Jeżeli zgłoszonym kandydatem jest członek komisji skrutacyjnej w momencie
wyrażenia zgody na kandydowanie przestaje nim być (na to miejsce zostaje wybrana
nowa osoba).
6. W przypadku wyborów jawnych możliwe jest głosowanie na poszczególne osoby
lub głosowanie na całą listę (w przypadku gdy zgłoszona liczba kandydatów pokrywa
się z liczbą miejsc w danym organie lub komisji). O sposobie głosowania decyduje
Ogólne Zgromadzenie w drodze głosowania.
7. W przypadku głosowania tajnego zgłoszonych kandydatów spisuje się na kartach
do głosowania (odpowiednio oznakowanych). Oddanie głosu polega na pozostawieniu
na karcie nie skreślonych nazwisk w liczbie :
a) najwyżej jedno w przypadku oddania głosu na prezesa,
b) najwyżej dwóch w przypadku oddania głosu na wiceprezesa,
c) najwyżej dwóch w przypadku oddania głosu na członka zarządu,
d) najwyżej trzech w przypadku oddania głosu na członka komisji rewizyjnej,
e) najwyżej tylu ilu członków ma liczyć określona komisja . O liczebności
poszczególnych komisji decyduje Ogólne Zgromadzenie przed zgłaszaniem
kandydatur.
8. Za nieważny uznaje się głos:
a) oddany na innej karcie wyborczej niż określona w punkcie 7.
b) jeżeli na karcie do głosowania pozostanie inna niż określona w punkcie 7.
liczba nazwisk.
9. Do poszczególnych władz i komisji wchodzą osoby, które uzyskały najwyższą liczbę
głosów.
10. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez osoby znajdujące się
na ostatnim miejscu listy (stosownie do liczebności poszczególnych organów)
przeprowadza się drugą turę wyborów w której kandydują tylko te osoby.
11. Po przeprowadzeniu wyborów, Zgromadzenie podejmuje uchwałę o wyborze
poszczególnych władz z zachowaniem przepisów § 27 statutu.

§6.
1. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia zwołanego w pierwszym terminie są podejmowane
jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ½ członków Ogólnego
Zgromadzenia, z wyjątkiem podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
2. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie są podejmowane
jawnie, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków
Ogólnego Zgromadzenia, z wyjątkiem podjęcia uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia.
3. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw przyjęciu uchwały,
decyduje głos przewodniczącego. Liczba głosów wstrzymujących się nie ma w tym
przypadku znaczenia.
§7.
1. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością wystąpień dla zgłoszenia
wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie
przytoczonego stwierdzenia mówcy, wniosku itp.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku
obrad i jego przebiegu.
3. Do wniosków formalnych zalicza się między innymi wnioski o:
a) przerwanie obrad lub odroczenie na inny termin,
b) zamknięcie listy kandydatów,
c) odroczenie, przełożenie lub zamknięcie dyskusji,
d) głosowanie bez dyskusji,
e) zmianę porządku dziennego,
f) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,
g) stwierdzenie kworum,
h) przeliczenie głosów, obecnych ,
4. Wnioski formalne są przyjmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
obecnych na zgromadzeniu.

