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Regulamin Obrad
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków
Ludowego Klubu Sportowego Ceramik Krotoszyn w dniu 9.11.2021 r.

§1
Zebranie obraduje w oparciu o Statut LKS „Ceramik” Krotoszyn i niniejszy regulamin uchwalony
przez Walne Zebranie Członków LKS Ceramik Krotoszyn
§2
Prawo udziału w Zebraniu przysługuje:
1. Członkom zwyczajnym i honorowym Klubu z głosem stanowiącym,
2. Członkom uczestnikom i członkom wspierającym bez prawa głosu,
3. Zaproszonym gościom z głosem doradczym.
§3
Uchwały Zebranie, poza wyborem władz, podejmuje zwykła większością głosów w głosowaniu
jawnym.
§4
Przewodniczącego i protokolanta wybiera się w głosowaniu jawnym.
§5
Członków Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków w składzie co
najmniej po dwie osoby wybiera się w głosowaniu jawnym.
§6
Wybory władz Klubu przeprowadza się w trybie tajnym lub jawnym. O sposobie przeprowadzenia
wyborów decyduje Walne uchwałą podjętą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§7
Do uprawnień Przewodniczącego Zebrania należy:
1. kierowaniem przebiegiem Zebrania,
2. czuwaniem nad przestrzeganiem Statutu, regulaminu i porządku obrad,
3. zarządzaniem głosowania,
4. podpisywanie uchwał i protokołów,
5. interpretacja niniejszego Regulaminu.
§8
Komisja Mandatowa stwierdza ważność obrad w oparciu o listy obecności członków.
§9
Komisja Skrutacyjna:
1. Odpowiedzialna jest za liczenie głosów w przypadku wyboru Prezesa, członków Zarządu oraz
Członków Komisji Rewizyjnej.
2. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
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§ 10
Komisja Uchwał i Wniosków:
1. rejestruje zgłoszone w dyskusji wnioski merytoryczne
2. w sprawozdaniu przedstawia:
a. tryb załatwienia wniosków,
b. projekty uchwał.
§ 11
Dopuszczalne jest wybór tych samych osób jednocześnie do Komisji Mandatowej i Komisji
Skrutacyjnej.
§ 12
Członkowie zwyczajnie zabierają głos wg kolejności zgłoszeń. Prawo zabierania głosu poza
kolejnością przysługuje zaproszonym gościom i Przewodniczącemu Zebrania.
§ 13
Uchwały Zebranie, poza wyborem władz, podejmuje większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 14
Protokół z przebiegu Zebrania i podjęte uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania.
§ 15
W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zebrania.
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