Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kibiców
Słupskiej Koszykówki „czarni.slupsk.pl”
§1
1) Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków.
2) Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym sprawozdawczym i
sprawozdawczo-wyborczym lub nadzwyczajnym.
a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co
cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie,
miejscu i proponowanym porządku przynajmniej 14 dni wcześniej. W przypadku
niestwierdzenia kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później jednak
niż na miesiąc od daty pierwszego Walnego Zgromadzenia.
b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny uzasadniony wniosek co najmniej
połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia i może ono odbyć się w
dowolnym czasie. Powinno być zwołane w przeciągu miesiąca od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3) W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem
stanowiącym.
4) Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście mogą uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu z głosem doradczym.
§2
Sposób podejmowania uchwał i wymaganą większość w głosowaniach reguluje § 24 statutu
Stowarzyszenia.
§3
Właściwości i kompetencje Walnego Zgromadzenia określa § 25 statutu Stowarzyszenia.
§4
Walne Zgromadzenie otwiera przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia, sprawdzana jest
obecność, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego oraz sekretarza zebrania w
głosowaniu jawnym.
§5
Kompetencje i obowiązki przewodniczącego:
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 zebrania oraz
zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad;
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3) udzielanie głosu członkom według kolejności zgłoszeń;
4) sprawowanie pieczy nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydawanie stosownych
zarządzeń porządkowych;
5) ustalenie sposobu i kolejności głosowania;
6) podejmowanie innych czynności wynikających z regulaminu Walnego Zgromadzenia;
7) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w ustalonym porządku zebrania - ogłoszenie
podjętych uchwał i zamknięcie obrad;
8) wspólnie z sekretarzem zebrania sporządzenie i podpisanie protokołu;
a) protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i
sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść
podjętych uchwał oraz załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia,
9) jeżeli podczas Walnego Zgromadzenia uchwalono zmiany wymagające zgłoszenia do
Krajowego Rejestru Sądowego, to również wypełnienie odpowiednich formularzy.
§6
Zarząd Stowarzyszenia przedstawia podczas Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie ze
swojej działalności.
§7
1) Komisja Rewizyjna podczas Walnego Zgromadzenia przedstawia wniosek o udzielenie
absolutorium Zarządowi.
2) Komisja Rewizyjna przygotowuje wniosek wcześniej, przed zebraniem - po
szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał
Zarządu.
§8
Walne Zgromadzenie może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej
sprawy. Powołując takie komisje, Walne Zgromadzenie określa cel, zasady i tryb ich
działania.
§9
1) Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy pięciu
członków Stowarzyszenia.
2) Przyjęcie zmiany postanowień regulaminu następuje w formie uchwały Walnego
Zgromadzenia.
3) Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia.
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