REGULAMIN OBRAD
ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO FSNT NOT RADA TORUŃSKA
w dniu 26.04.2012r.
1.
Zebranie sprawozdawczo FSNT NOT Rada Toruńska zostało zwołane na podstawie
uchwały Zarządu FSNT NOT Rada Toruńska z dnia 22.02.2012r.
2.
W Zebraniu Wyborczym uczestniczą
2.1 delegaci SNT – z głosem stanowiącym
2.2 zaproszeni goście – bez prawa głosu stanowiącego
3.
Ramowy program Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego obejmuje:
3.1
wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3.2
ustalenie porządku obrad
3.3
przyjęcie regulaminu obrad i ordynacji wyborczej
3.4
powołanie komisji roboczych Zebrania (uchwał i wniosków i inne)
3.5
sprawozdanie z działalności Zarządu
3.6
sprawozdanie finansowe
3.7
informacja o wynikach działalności spółki TKT sp. z o.o.
3.8
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
3.9
podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu
- przyjęcia sprawozdania finansowego
- przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
- udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
3.10 dyskusja i przyjęcie programu działania Rady Toruńskiej
3.11 ustalenie list wyborczych
3.12 przeprowadzenie wyborów:
- Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3.13 omówienie pozostałych spraw określonych w zawiadomieniu o zebraniu
3.14 przyjęcie uchwał i wniosków zebrania sprawozdawczo – wyborczego
4.
Zebranie otwiera Prezes Zarządu Rady Toruńskiej i przeprowadza wybory
przewodniczącego i sekretarza Zebrania Wyborczego.
5.
Przewodniczący zebrania:
5.1
prowadzi obrady oraz interpretuje w razie potrzeby odpowiednie regulaminy
5.2
w sprawach nie unormowanych kieruje się ogólnie przyjętymi zwyczajami
i zasadami
6.
Sekretarz Zebrania
6.1
czuwa nad prawidłowym przebiegiem Zebrania
6.2
dokonuje liczenia głosów w głosowaniach jawnych
6.3
odpowiada za prawidłowe sporządzenie dokumentacji związanej z przebiegiem
Zebrania
7.
Zebranie sprawozdawczo – wyborcze FSNT NOT Rada Toruńska jest uprawnione do
podejmowania prawomocnych uchwał: przy obecności co najmniej 50% delegatów –
członków Rady
8.
Przewodniczący w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przeprowadza
wybory następujących komisji Zebrania:
 Komisja mandatowo – wyborcza – 2 osoby, których zadaniem jest stwierdzenie prawa
do podejmowania prawomocnych uchwał oraz ustalenie list kandydatów do Zarządu i
Komisji Rewizyjnej, przygotowanie kart wyborczych
 Komisja Skrutacyjna - 2 osoby, których zadaniem jest przeprowadzenie wyborów
do Zarządu Rady Toruńskiej i Komisji Rewizyjnej i ogłoszenie ich wyników
 Komisja uchwał i wniosków - 2 osoby, których zadaniem jest opracowanie
iprzedstawienie w oparciu o przebieg zebrania projektu uchwały.
9.
Członkowie komisji Zebrania wybierają ze swojego grona przewodniczącego, który:
kieruje pracami komisji
przedstawia wyniki działalności komisji

10.
11.

odpowiada za przekazanie wymaganej dokumentacji Sekretarzowi
Rozstrzyganie pozostałych spraw i problemów odbywa się w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów
W celu usprawnienia przebiegu zebrania przewodniczący zebrania może określić
limit czasu wypowiedzi.

Regulamin przyjęto na Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 26.04.2012r.

Przewodniczący Zebrania
Sprawozdawczo - Wyborczego
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