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Jednací řád NWC ze dne 9.8.2014
Článek 1.
Základní ustanovení
Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu a schází se nejméně jedenkrát ročně.
Článek 2.
Členská schůze
a)
b)
c)
d)

Způsob svolávání Členské schůze je upraven ve stanovách klubu., bod 6.1.
Řízením jednání Členské schůze klubu je pověřen zástupce Výboru klubu.
Účastníky jednání Členské schůze jsou členové NWC a pozvaní hosté.
Přítomnost členů se zaznamenává do presenční listiny.
Článek 3.
Hlasování

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Právo hlasovat mají pouze řádní a přítomní členové klubu. Zastoupení (plnou mocí) není možné.
Návrhy k projednání Členskou schůzí mohou členové NWC zasílat Výboru klubu do data stanoveného Výborem klubu.
Zveřejněný návrh programu jednání Členské schůze, je pro jednání závazný. Členská schůze nemůže přijímat usnesení k otázkám zásadního
významu, jejichž projednání nebylo předem avizováno v programu Členské schůze, nerozhodne-li Členská schůze jinak. Rozhodnout jinak je však
možné pouze za přítomnosti a hlasování nadpoloviční přítomných členů klubu.
Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů klubu. Pokud není Členská schůze usnášeníschopná,
rozhodne o dalším postupu Výbor klubu.
Pokud není stanoveno jinak, hlasuje se vždy zvednutím ruky.
Výbor klubu stanoví jednoho člena klubu zapisovatelem. Zapisovatel je zodpovědný za korektní zápis schůze, evidenci sečtených hlasů, na základě
jeho návrhu jsou schvalovány závěry jednotlivých jednání a zápis schůze.
Členská schůze může zvolit komise, dle potřeby, vždy jednočlenné nebo tříčlenné.
Výbor klubu může z důvodu porady či jiných důvodů vyhlásit během Členské schůze krátkou přestávku.
Právo diskutovat mají pouze členové NWC nebo pozvaní hosté.
Řídící Členské schůze je povinen řídit diskusi tak, aby byla věcná a efektivní. Má právo odejmout slovo diskutujícímu, který používá vulgární výrazy
a verbálně napadá členy.
Pokud se v diskusi vyskytne dotaz, který nelze na místě zodpovědět, je dotazovaný povinen zpracovat písemnou odpověď nejpozději do 30 dnů po
skončení jednání schůze. Odpověď bude zveřejněna na webových stránkách NWC a bude součástí zápisu z Členské schůze.
Hlasování při Volbě výboru a komisí NWC upravuje volební řád.
Článek 4.
Závěrečná ustanovení

a)
b)

Originál zápisu usnesení členské schůze je archivován spolu s prezenční listinou
Veškeré změny tohoto jednacího řádu jsou v pravomoci členské schůze klubu.

