
Uchwała nr 5

@
Warszawa, dnia 17 grudnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Miłośników Kotów ,,Jedynka" z dnia  17 grudnia 2022

w sprawie uchwalenia regulaminu obrad walnego zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji

elektronicznej (wg § 23 ust. 7 i s Statutu SMK Jedynka).

Tekst w załączeniu:

Regułamin Walnego Zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji ełektronicznej

1.    Zarząd zwołuje WZ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej po to, aby zapewnić
możliwość podejmowania uchwał jak największej liczbie członków Stowarzyszenia.

2.    Walne zebranie jest zwoływane przez zarząd stowarzyszenia:

a.    z inicjatywywłasnej;

b.    na wniosek Komisji  Rewizyjnej;

c.    na wniosek co najmniej l/3 członków zwyczajnych stowarzyszenia.

3.    Zarząd zawiadamia członków pisemnie lub drogą elektroniczną o terminie, miejscu i porządku
obrad informując, że członkowie stowarzyszenia, którzy nie mogą wziąć bezpośredniego
udziału w WZ mogą brać udział w głosowaniu wykorzystując środki komunikacji
elektronicznej.

4.    Zawiadomienie o terminie WZ zarząd wysyła do członków nie później niż na 28 dni przed jego

planowanym odbyciem.

5.    Zawiadomienie o zwołaniu zebrania zawiera:

a.    termin i miejscezebrania,

b.    porządekzebrania,

c.    projekty uchwał,

d.    kartę do głosowania.

6.    Przyjmuje się, że przewodniczący, sekretarz i komisja skrutacyjna (maksymalnie 3 osoby)
uczestniczą stacjonarnie w miejscu zebrania.

7.    Członkowie Stowarzyszenia w czasie nie dłuższym niż 7 dni mogą uczestniczyć w dyskusji nad

projektami uchwał z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

8.    W dyskusji ma prawo wziąć udział każdy członek Stowarzyszenia.

9.    W czasie wskazanym w ust. 7 pomysłodawca uchwały ma prawo wprowadzić w niej zmiany -
o których poinformuję wszystkich członków stowarzyszenia biorących udział w zebraniu.
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10. Po upływie terminu wskazanego w ust. 7 Zarząd wysyła do wszystkich uprawnionych do

głosowania członków Stowarzyszenia wezwania do głosowania, wraz z podanym specjalnym
adresem e-mail, na który należy nadesłać swój głos oraz listę uchwał z przypisanymi im
numerami i ich aktualną treścią.

11. W tym wezwaniu Zarząd podaje termin zakończenia głosowania.

12. Głosowanie przez lnternet trwa nie krócej niż trzy dni, nie dłużej zaś niż siedem dni.

13. Łączne podsumowanie wszystkich głosowań, po podliczeniu zgromadzonych głosów, zarówno
oddanych stacjonarnie jak i oddanych elektronicznie, Zarząd przedstawia wszystkim członkom
Stowarzyszenia, informując o wynikach głosowania.

14.  Zawiadomienia, ogłoszenia oraz wezwania o których mowa w ust. 2, 3, 5, 7 oraz s
każdorazowo wysyłane są na adresy e-mail wszystkich członków Stowarzyszenia wskazane w
deklaracji członkowskiej.

15.  W zawiadomieniu o Walnym Zebraniu podaje się daty przebiegu głosowania:

a. data zakończenia dyskusji  nad  projektami uchwał, nie wcześniej  niż 15 dni przed

głosowaniem,

b. data rozpoczęcia i zakończenia głosowania (2 dni >= data zebrania <= 9 dni)

16. Sprawdzenie kworum odbywa się po przeliczeniu kart do głosowania oddanych zdalnie i
uprawnionych do głosowania członków uczestniczących w Walnym Zebraniu na miejscu.

17.  Listę obecności zebranych i uczestniczących zdalnie sporządza  Komisja Skrutacyjna.

18. Obrady Walnego Zebrania mogą być nagrywane za zgodą osób uczestniczących w

posiedzeniu.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego Zebrania.

Stowarzyszenie Miiośników Kotów
Jedynka
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