Załącznik nr 2
do Uchwały 2/2014 I Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Tribrony
W sprawie regulaminu Walnego Zgromadzenia, porządku dziennego obrad
I Walnego Zgromadzenia oraz ordynacji wyborczej Stowarzyszenia Tribrony

Ordynacja wyborcza Stowarzyszenia
Tribrony
1. Zgodnie z podpunktem 48c Statutu Stowarzyszenia, władze Stowarzyszenia powołuje jego
Walne Zgromadzenie.
2. Za organizację wyborów do władz Stowarzyszenia odpowiada Komisja Wyborcza Walnego
Zgromadzenia. Komisja Wyborcza składa się z przynajmniej dwóch członków, wybranych przez
Walne Zgromadzenie spośród jego uczestników z głosem decydującym, w głosowaniu jawnym.
3. Walne Zgromadzenie może odstąpić od powołania Komisji Wyborczej, wówczas jej
kompetencje przejmuje Komisja Skrutacyjna Walnego Zgromadzenia.
4. Wybory zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
5. W wyznaczonym punkcie obrad Walnego Zgromadzenia, do Komisji Wyborczej mogą zgłaszać
się członkowie Stowarzyszenia z biernym prawem wyborczym, składając wnioski z
kandydaturą, razem z nazwą funkcji, na jaką zamierzają kandydować.
6. Kandydować mogą członkowie z biernym prawem wyborczym, którzy są nieobecni na Walnym
Zgromadzeniu, a udzielili pisemnej zgody na kandydowanie.
7. Komisja Wyborcza sprawdza, czy zgłoszone osoby mają bierne prawo wyborcze w wyborach
do określonych władz Stowarzyszenia, a następnie przedstawia Walnemu Zgromadzeniu
alfabetyczną listę dopuszczonych kandydatów, przyporządkowując każdemu z nich numer
kolejny.
8. Każdy kandydat do władz Stowarzyszenia ma prawo do autoprezentacji. Uczestnicy Walnego
Zgromadzenia mogą zadawać pytania. Pytania i wypowiedzi nieistotne bądź godzące w dobra
osobiste lub w sposób nieuzasadniony naruszające prywatność kandydata uchyla
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
9. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, w trybie określonym przez
Regulamin Walnego Zgromadzenia.
10. Głosowanie polega na napisaniu na karcie wyborczej numeru popieranego kandydata. Ponadto,
aby uniknąć wątpliwości w interpretacji umieszczonego numeru, w dolnym lewym rogu karty
należy napisać wyraźną kropkę.
11. Karty do głosowania z numerem innym niż te, które mają przyporządkowani kandydaci, bez
kropek lub mające więcej niż jedną kropkę, puste, z innymi dopiskami i napisami,
nieostemplowane bądź uszkodzone są uznawane za głosy nieważne.
12. Kandydat zostaje uznany za wybranego, jeżeli zdobędzie większość głosów przewidzianą przez
Statut. Jeżeli żaden kandydat nie uzyska wymaganej większości głosów, Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia zarządza kolejną turę, w której biorą udział kandydaci z dwoma
najlepszymi wynikami.
13. Głosy liczy Komisja Skrutacyjna, która sporządza protokół z głosowania i przekazuje
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wyniki do ogłoszenia.

