REGULAMIN WYBORU DELEGATÓW
NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE DELEGATÓW
w 2018 roku
(opracowany zgodnie z postanowieniami §231 Statutu Automobilklubu Wielkopolski)

§1
1. W zebraniu wyborczym delegatów biorą udział członkowie danej Struktury klubowej lub danej Grupy
Członkowskiej, przy czym czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Klubu, którzy
ukończyli 16 lat i posiadają na bieżąco opłacone składki członkowskie. Przewodniczący zebrania
otrzyma z działu członkowskiego wykaz członków, którzy opłacili składkę członkowską.
§2
1. Członkowie danej Struktury i danej Grupy Członkowskiej zawiadamiani są drogą elektroniczną
lub listownie o terminie zebrania swojej Struktury lub Grupy Członkowskiej, w trakcie którego w drodze
tajnych wyborów wyłonieni zostaną delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze
Delegatów.
2. Ustalony przez Zarząd terminarz w/w zebrań publikowany jest na stronie internetowej Klubu.
§3
Zebranie, o którym mowa przeprowadza się bez względu na ilość obecnych członków.
§4
1. Zebraniem danej Struktury klubowej kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku Grupy Członkowskiej
Dyrektor Biura Zarządu.
2. W zebraniu uczestniczą również wyznaczeni przedstawiciele Zarządu Automobilklubu Wielkopolski
i Komisji Rewizyjnej.
3. Obsługę administracyjną zebrań, w tym sporządzenie listy obecności, prowadzą pracownicy
Automobilklubu Wielkopolski.
§5
1. W trakcie zebrania w głosowaniu jawnym wybiera się 3-osobową Komisję Wyborczo – Skrutacyjną
spośród uczestniczących w zebraniu lub przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.
2. W przypadku Grup Członkowskich Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza Komisję WyborczoSkrutacyjną spośród członków Komisji Rewizyjnej.
§6
1. Zadaniem Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej jest zebranie propozycji kandydatur na delegata
oraz przeprowadzenie wyborów, w tym liczenie głosów.
2. Członkowie Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach delegatów danej
Struktury lub Grupy Członkowskiej.
3. Po zakończeniu procedury wyboru przewodniczący Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej przekazuje
przewodniczącemu zebrania wyniki wyborów, a ten ogłasza je zebranym.
§7
1. Wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów odbywają się zgodnie §231 Statutu
Automobilklubu Wielkopolski, według następujących reguł:
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a) liczba mandatów przypadających na poszczególne delegatury, komisje i koła, zwane dalej
Strukturami Automobilklubu, jest zależna od liczby członków posiadających czynne i bierne prawo
wyborcze, którzy zadeklarowali pisemnie przynależność do określonej Struktury Automobilklubu.
Członkowie którzy zadeklarowali przynależność do więcej niż jednej Struktury Automobilklubu,
mogą wybierać i być wybierani w wyborach delegatów tylko na zebraniu tej Struktury, którą
zadeklarowali jako pierwszą (dominującą),
b) każdej ze Struktur Automobilklubu zagwarantowany jest co najmniej 1 mandat,
c) liczba mandatów przysługuje poszczególnym Strukturom Automobilklubu w proporcji 1 mandat
na każde rozpoczęte 15 osób spełniających warunki, o których mowa w pkt 1 a) niniejszego
paragrafu; ustalając liczbę osób wchodzących w skład danej Struktury, pod uwagę bierze się
tylko osoby deklarujące daną Strukturę jako pierwszą (dominującą),
d) członkowie spełniający warunki, o których mowa w pkt 1 a) niniejszego paragrafu, którzy
nie zadeklarują przynależności do żadnej ze Struktur Automobilklubu, zostaną podzieleni na
Grupy Członkowskie po 150 osób. Na zebraniach tych Grup zostanie dokonany wybór delegatów
w proporcjach zgodnych z określonymi w pkt 1 b) i c) niniejszego paragrafu.
2. Delegatem może zostać członek Automobilklubu Wielkopolski spełniający warunki §1 niniejszego
Regulaminu oraz biorący osobisty udział w swoim zebraniu wyborczym.
3. Kadencja delegatów wybranych w roku 2018 trwa 4 lata.
§8
W przypadku niewłaściwego zachowania i zakłócenia przebiegu obrad Przewodniczący zebrania może
udzielić jego uczestnikowi upomnienia poprzez przywołanie go do porządku. Trzykrotne przywołanie
do porządku tej samej osoby powoduje zarządzenie głosowania w sprawie wykluczenia w/w uczestnika
z dalszego udziału w zebraniu.
§9
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący zebrania ogłasza jego zakończenie.
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§ 10
Z zebrania sporządza się protokół, który winien ilustrować przebieg zebrania oraz zawierać wykaz
wybranych delegatów.
Protokół należy przekazać do Sekretariatu Klubu w ciągu 3 dni od zakończenia zebrania.
§ 11
Przewodniczący zebrania po konsultacji z obecnymi członkami Komisji Rewizyjnej jest uprawniony do
podania właściwej interpretacji poszczególnych postanowień regulaminu.
Regulamin obowiązuje z chwilą jego przyjęcia przez Zarząd Automobilklubu Wielkopolski.

Regulamin Wyboru Delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów w 2018 roku zatwierdzony
na posiedzeniu Zarządu Automobilklubu Wielkopolski w dniu 06.02.2018 r., zgodnie z Uchwałą nr 7 / 2018 wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
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