Regulamin Wyborów Zarządu Klubu
Na podst. §19 pkt. 3 Statutu

1. Zgłaszanie kandydatów na Komandora Klubu (samo-zgłoszenie lub przez uprawnionego
Członka Klubu).
2. Wyrażenie (ustne) zgody na kandydowanie przez zgłoszonego kandydata.
3. Głosowanie niejawne (§19 pkt. 5 oraz §20 pkt. a Statutu).
a) jeśli zgłoszonych jest prawomocnie jeden lub dwóch kandydatów, wybranym
zostaje ten z kandydatów, który zdobył większość ważnych głosów obecnego
kworum;
- w przypadku gdyby kandydaci zdobyli jednakową ilość głosów zarządzone będzie
powtórne głosowanie (do skutku);
b) jeśli zgłoszonych jest prawomocnie więcej niż dwóch kandydatów wybory
mogą być rozstrzygnięte w jednej lub dwóch turach;
I tura wyborów rozstrzyga o wyborze, gdy jeden z wszystkich kandydujących uzyska
zwykłą większość (50%+1 głos) wszystkich oddanych głosów obecnego kworum;
- jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał zwykłej większości wszystkich oddanych głosów
to do II tury wyborów decyzją Komisji Skrutacyjnej przechodzi dwóch kandydatów,
którzy otrzymali największą ilość głosów (KS nie podaje ilości głosów zdobytych przez
kandydatów);
- w przypadku, gdy ze względu na identyczną ilość głosów między kandydatami, KS nie
może rozstrzygnąć o przejściu kandydata do II tury następuje „dogrywka” między tymi
kandydatami.
II tura wyborów rozstrzyga o wyborze na Komandora Klubu tego z kandydatów, który
uzyska większość ważnych głosów obecnego kworum.
4. Przerwa – nowo wybrany Komandor ustala kandydatów do Zarządu
5. Wybrany Komandor wskazuje kandydatów na Członków Zarządu (§20 pkt. b. Statutu).
Wskazani kandydaci wyrażają (ustnie) zgodę na kandydowanie. Walne Zebranie
w głosowaniu jawnym przyjmuje lub odrzuca poszczególnych kandydatów na Członków
Zarządu większością ważnych głosów (§20 pkt. c. Statutu).
- w przypadku nieskompletowania Zarządu nowo wybrany Komandor może:
1) podać do się do dymisji – wówczas zarządzone są powtórne wybory (powtórzenie
całej procedury);
2) poprosić o 1 miesięczny okres czasu na skompletowanie Zarządu – wówczas zwołane
będzie Nadzwyczajne Walne Zebranie;
3) do czasu wyboru pełnego składu Zarządu władze w klubie sprawuje „stary” Zarząd.
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