Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku
&1
1. Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia Członków
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku ( zwanego dalej Walnym
Zgromadzeniem), prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał.
&2
1. Walne Zgromadzenie
jest najwyższą
władzą
Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum w Radomsku (zwanego dalej Towarzystwem) o charakterze
przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.
2. Walne Zgromadzenie jest najważniejszą formą ogólnych zebrań członków
Towarzystwa.
&3
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami są sprawozdawcze i sprawozdawczo
wyborcze.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w miejscu określonym
przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku ( zwany dalej
Zarządem) i jest zwoływane przez Zarząd
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
może zwołać Zarząd, Komisja
Rewizyjna Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku lub (wobec
niezdolności do działania wybieralnych władz) minimum15 członków.
5. Zwołanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno
się odbyć z wyprzedzeniem 14 dni, zaś odwołanie go z wyprzedzeniem
7 dni.
6. Materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie powinny być wyłożone do
wglądu dla członków towarzystwa nie później niż w przeddzień Walnego
Zgromadzenia.
7. Odwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może się odbyć tylko za
zgodą wnioskodawców lub z powodu bardzo ważnych przeszkód.
&4
1. Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy obecności połowy liczby
członków zwyczajnych i honorowych Towarzystwa.
2. Jeśli jednak wymagana liczba osób nie przybędzie na posiedzenie Walnego
Zgromadzenia w ustalonym terminie, może ono odbyć się w drugim terminie
w tym samym dniu pół godziny później, jeśli w zawiadomieniu o Walnym
Zgromadzeniu podano również drugi termin i pouczono członków, że
uchwały podjęte w tym terminie mają moc obowiązującą.
3. Walne Zgromadzenie odbyte w drugim terminie jest prawomocne bez
względu na liczbę obecnych. Uchwały podjęte w tym terminie mają moc
obowiązującą.
&5
1. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni
i honorowi. Uczestniczą oni w obradach z prawem głosu.

2. Członkowie wspierający posiadają jedynie prawo do uczestniczenia z głosem
doradczym w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia - osobiście bądź
w osobach swoich przedstawicieli.
3. Na obrady Walnego Zgromadzenia
Zarząd
może zaprosić gości –
sympatyków, przedstawicieli mediów itp.
4. Na wszystkie Walne Zgromadzenia
zapraszany jest dyrektor Muzeum
Regionalnego w Radomsku.
&6
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Zarządu lub osoba
upoważniona przez Zarząd. Zarządza wybór przewodniczącego zebrania
i protokolanta.
2. Przewodniczącym może być jedynie członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
w Radomsku wybrany przez głosowanie.
3. Kandydatów może zgłosić otwierający obrady lub mogą być zgłoszeni z sali.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia nie może być przewodniczący
Zarządu ani przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
&7
1. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie ze Statutem, z ustalonym
porządkiem obrad i niniejszym Regulaminem.
2. Przewodniczący zarządza wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Protokolant notuje przebieg obrad i sporządza Protokół
z Walnego
Zgromadzenia.
&8
1. Zebranych obowiązują następujące zasady:
a. zabieramy głos tylko i wyłącznie za zgłoszeniem przez podniesienie ręki
i po udzieleniu głosu przez przewodniczącego zebrania,
b. zabierający głos mówi krótko, na temat,/ maks. 3 minuty/ i zgodnie
z aktualnie omawianym punktem porządku obrad,
c. przewodniczący ma prawo przerwać dyskutantowi jeżeli uzna, że jego
wypowiedź zakłóca prowadzenie zebrania,
d. w sprawach formalnych głosujemy przez podniesienie ręki i przyjmujemy
wnioski większością głosów,
e. wybieramy władze Towarzystwa jawnie lub tajnie /jak zadecyduje Walne
Zgromadzenie w głosowaniu jawnym),
f. osoby zgłaszane do władz powinny być na sali i wyrazić zgodę,
g. sprawy sporne rozstrzyga przewodniczący lub osoba przez niego
wskazana.
2. Zadania przewodniczącego:
a. dbanie o sprawny przebieg obrad,
b. udzielanie głosu,
c. zarządzenia porządkowe,
d. zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego przebiegiem,
e. rozstrzyganie wątpliwości lub wyznaczanie osoby do ich rozwiązywania,
f. podpisywanie Protokółu Walnego Zgromadzenia po przedstawieniu przez
protokolanta.

&9
1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
2. Każdy punkt z porządku obrad omawia przewodniczący zebrania lub osoba
przez niego wskazana.
3. Osoby zgłaszające się do dyskusji powinny móc zabrać głos w kolejności
zgłoszeń, chyba że przewodniczący zebrania zdecyduje inaczej. Zasada ta
nie dotyczy członków Zarządu.
&10
1. Zarząd Towarzystwa i Komisja Rewizyjna mają prawo udzielania odpowiedzi
na wnioski zgłoszone w dyskusji.
2. Osoba głosująca przeciw uchwale uprawniona jest do żądania
zaprotokołowania sprzeciwu wraz z krótką argumentacją.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
&11
1. W
trakcie
Walnych
Zgromadzeń
wyborczych,
zwyczajnych
lub
nadzwyczajnych w celu usprawnienia wyborów do władz towarzystwa
wybiera się Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.
&12
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum w Radomsku w razie potrzeby, z własnej inicjatywy lub na prośbę:
a. Komisji Rewizyjnej,
b. grupy minimum 15 członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
w Radomsku, zgłoszoną na piśmie i podpisaną przez nich,
c. dyrektora Muzeum Regionalnego w Radomsku.
2. Gdy grupa minimum 15 członków towarzystwa spostrzega bardzo ważny
problem, który powinno rozpatrzyć Walne Zgromadzenie, występuje
z pisemnym wnioskiem do Zarządu. W przeciągu 14 dni Zarząd powinien się
zebrać w celu omówienia z przedstawicielami ww. grupy problemu i ustalenia
terminu Walnego Zgromadzenia, bądź odstąpienia od jego zwoływania.
W przypadku gdy Zarząd się nie zbierze, grupa ta występuje na piśmie do
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prośbą o zwołanie nadzwyczajnego
zebrania Zarządu. Gdyby w przeciągu następnych 14 dni nie otrzymała
odpowiedzi od Komisji Rewizyjnej ma prawo uznać, że obie wybieralne
władze Towarzystwa są niezdolne do pracy i zwołać Walne Zgromadzenie.
&13.
1. Zarząd ma prawo zwoływać zebrania członków Towarzystwa nie będące
Walnymi Zgromadzeniami by móc konsultować
bieżącą działalność
i zasięgać opinii w sprawach nie zarezerwowanych przez statut do
kompetencji Walnego Zgromadzenia.
Do takich zebrań nie odnoszą się postanowienia niniejszego Regulaminu.
&14.
1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

