Ordynacja Wyborcza
§1

1. Prawo wybierania mają członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w Walnym Zebraniu
Członków.

2. Prawo kandydowania do Władz mają członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w
Walnym Zebraniu Członków. Członkowie nieobecni na spotkaniu mogą pisemnie przekazać
swoją zgodę na kandydowanie do Władz innemu członkowi; jeden członek może posiadać
zgodę tylko jednej nieobecnej osoby.

§2

Walne Zebranie Członków wybiera:
a) 3-6członków Zarządu,
b) 3-5 członków Komisji Rewizyjnej.

§3

1. Do przeprowadzenia wyborów wybiera się Komisję Wyborczą i Komisję Skrutacyjną
spośród uczestników Walnego Zebrania.

2. Każda z Komisji składa się z 3 osób.

3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą być kandydatami do Władz Stowarzyszenia.

§4

Kandydatów do Władz Stowarzyszenia zgłaszają:

a) Komisja Wyborcza
b) Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

§5

Zgłaszający kandydaturę powinien ją przedstawić i umotywować, a zgłoszony kandydat
powinien wyrazić zgodę na wpisanie go na listę kandydatów do danego organu.

§6

Zgłoszony kandydat może być wpisany na listę kandydatów tylko do jednego organu
Stowarzyszenia.

§7

Liczba zgłoszonych kandydatów do danego organu powinna być co najmniej równa liczbie
ustalonej w § 2 niniejszego Regulaminu.

Zamknięcie listy kandydatów wymaga akceptacji przez Walne Zebranie Członków na
wniosek zgłoszony z sali.
§8

Bezpośrednio po zamknięciu list kandydatów Komisja Wyborcza przygotowuje karty
wyborcze oddzielnie dla poszczególnych organów władz Stowarzyszenia.

Nazwiska kandydatów na kartach wyborczych umieszcza się w kolejności alfabetycznej.

§9

Karty wyborcze uprawnionym uczestnikom Walnego Zebrania Członków rozdaje Komisja
Skrutacyjna.

§ 10

Wybierający wyrażają swoją wolę poprzez zaznaczenie zgodnie z wymogami Komisji
Skrutacyjnej nazwisk kandydatów, na których głosują.

§ 11

Wybierający, w obecności członków Komisji Skrutacyjnej, po wyrażeniu swej woli w
głosowaniu tajnym, składają karty wyborcze do urny.

§ 12

Oddany głos będzie ważny, jeżeli na karcie wyborczej liczba zaznaczonych nazwisk
kandydatów nie będzie większa niż liczba członków wybieranych do danego organu,
ustalonych w § 2.

§ 13

Wybranymi do organów władz Stowarzyszenia zostaną osoby, które otrzymały najwięcej i
ponad 50% głosów, w ilości zgodnej z ustaloną liczbą w § 2 niniejszego Regulaminu.

W przypadku, gdy w limicie członków wybieranego organu, określonego w § 2 na ostatnie
miejsce (w kolejności ilości oddanych głosów) przypadać będzie dwóch lub więcej
kandydatów (z uwagi na jednakową liczbę głosów) Walne Zebranie Członków dokonuje
ponownego głosowania tylko nad tymi kandydatami dokonując wyboru jednego z dwu
kandydatów.

§ 14

Wybrane organy władz Stowarzyszenia odbywają niezwłocznie swoje pierwsze posiedzenie
w celu ukonstytuowania.

§ 15

Wszelkie wątpliwości związane z wyborami władz Stowarzyszenia rozstrzyga Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem.

§ 16

Regulamin został przez Walne Zebranie uchwalony w dniu ………………………….r. i
wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

