INTERSKI ČESKÁ REPUBLIKA
INTERSKI CZECH REPUBLIC

POZVÁNKA

Plénum INTERSKI ČR
termín:

čtvrtek 22. října 2015 – 14:00 hod.

místo:

Praha, ČUS – Strahov,
Zátopkova 2/100 - AULA

program:

1. Zahájení
2. Volba mandátové a volební komise
3. Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Zpráva mandátové komise
5. Volba pracovního předsednictva
6. Schválení programu, jednacího a volebního řádu
7. Zprávy předsedy, místopředsedů a předsedů komisí
8. Zpráva o hospodaření
9. Zpráva o Kongresu INTERSKI INTERNACIONAL v Argentině
10. Diskuse k předneseným zprávám
11. Volby orgánů INTERSKI ČR
12. Různé
13. Schválení usnesení

Klíč delegátů s hlasem rozhodujícím (DHR): každá členská organizace 1 hlas
Počet členských organizací ke dni 23.9.2015: 24
Prezentace DHR a hostů bude probíhat od 13:30 hod.

V Malé Morávce 23. září 2015

INTERSKI CR
P.O.BOX 31
Pod Děkankou 82
140 00 Praha 4
Czech Republic

Petr Houser v.r.

Bankovní spojení : ČSOB
Číslo účtu : 248715616/0300

INTERSKI ČESKÁ REPUBLIKA
INTERSKI CZECH REPUBLIC

VOLEBNÍ ŘÁD
Pléna INTERSKI ČR – 22. října 2015
Článek 1 - volby
1. Podle tohoto volebního řádu se volí členové orgánů dle Stanov INTERSKI ČR.
2. Právo volit mají všichni delegáti s hlasem rozhodujícím (DHR).
3. Před zahájením volby proběhne představení kandidátů do funkce(í).
Článek 2 - volební komise
1. Volby připravuje a řídí volební komise zvolená plénem.
2. Volební komise má tři členy. Ke zvolení člena volební komise stačí nadpoloviční
většina hlasů DHR. Členové volební komise se volí veřejným hlasováním.
3. Volební komise se může usnášet, jsou-li přítomni nejméně 2 členové, usnáší se
nadpoloviční většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
4. Činnost volební komise zajišťuje předseda komise, kterého jmenují členové komise.
Článek 3 - navrhovací právo
1. Kandidáty do volených funkcí mají právo navrhnout všichni členové.
2. Kandidát musí být starší 18 let a musí se svojí kandidaturou vyslovit souhlas, v případě
nepřítomnosti musí být souhlas předložen písemně.
Článek 4 - zásady voleb
1. Volí se tajným hlasováním, pokud voliči nerozhodnou jinak. V takovém případě musí být
jejich rozhodnutí jednomyslné.
2. Volby řídí předseda volební komise.
3. Kandidát může být navržen současně do více funkcí. Pokud je zvolen a funkci přijme,
pozbývá kandidaturu na další funkci. Toto ustanovení neplatí pro místopředsedy IS, při
volbě do jedné další funkce.
Článek 5 - volba členů orgánů
1. Nejdříve je volen předseda a potom ostatní členové volených orgánů.
2. Ke zvolení je potřeba nadpoloviční přítomné většiny DHR.
3. Volby probíhají nanejvýš dvoukolově. V prvním kole je zvolen ten kandidát, který
dosáhne víc než 50% hlasů. Pokud tato situace nenastane, postupují do druhého kola
dva kandidáti s největším počtem odevzdaných hlasů. O zvolení ve druhém kole
rozhoduje prostá většina odevzdaných hlasů. Nedojde-li ke zvolení ve druhém kole,
konají se nové volby s upravenou kandidátkou dle rozhodnutí DHR.
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