REGULAMIN
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
Członków Automobilklubu Sudeckiego w Świdnicy w dniu 25.01.2015 roku
§1
Komisję Mandatową w składzie 3 osób wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W pracach
Komisji mogą brać udział tylko jej członkowie.
§2
Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje wyznaczony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia członek
Komisji.
§3
Komisja wybiera pośród swego grona:
 Przewodniczącego,
 Sekretarza.
§4
W pracach i obradach Komisji mogą brać udział tylko jego członkowie oraz wzywany każdorazowo
upoważniony przedstawiciel Biura Automobilklubu dla udzielenia wyjaśnień.
§5
Komisja, niezwłocznie po ukonstytuowaniu się dokonuje:
 kontroli ilości uczestników Walnego Zgromadzenia uprawnionych do głosowania,
 sprawdza ilość wydanych mandatów zgodnie z listą obecności,
 rozstrzyga w porozumieniu z przedstawicielem Biura Automobilklubu wszelkie sporne
sprawy, w oparciu o dokumentację i materiały będące w posiadaniu Automobilklubu
Sudeckiego.
§6
Komisja przygotowuje listy do głosowania zgodnie z postanowieniami Walnego Zgromadzenia. Po ogłoszeniu
przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną list kandydatów, przysługuje prawo zgłoszenia z Sali dodatkowych
kandydatur do list. Nazwiska kandydatów zgłoszonych dodatkowo z sali mogą być wpisane na listy kandydatów
dopiero po uzgodnieniu z zainteresowanymi.
§7
Do głosowania tajnego Komisja przygotowuje urnę do głosowania i zobowiązana jest wyjaśnić uprawnionym,
że:
 wybierający mają prawo dokonywania skreśleń dowolnych nazwisk z listy kandydatów.
 na listach do głosowania należy pozostawić nie więcej nazwisk niż ilość wybieranych
kandydatów, tj.
a- do Zarządu 7 osób,
b- do Komisji Rewizyjnej 3 osoby,
c- do Sądu Koleżeńskiego 3 osoby,
d- delegatów …osoby.
W przypadku:
 dopisywania na listach kandydatów, nazwisk nie zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie,
 całkowitego przekreślenia z listy kandydatów
 pozostawienie na liście więcej nazwisk niż przewidywanych do wyboru członków,
oddany głos uważać się będzie za nieważny.
§8
Celem oddania głosu, wyborcy podchodzą do urny wyborczej, legitymując się mandatami i osobiście składają

swój głos do urny.
Członek komisji na znak, że wyborca już głosował, oznacza ten fakt na liście obecności oraz stempluje blankiet
mandatu umowną pieczęcią.
§9
Otwarcie opieczętowanej urny wyborczej następuje w obecności wszystkich członków Komisji MandatowoSkrutacyjnej.
§10
Wybór kandydatów przez Walne Zgromadzenie następuje na zasadzie uzyskania zwykłej większości głosów.
§11
Komisja po zakończeniu swoich prac, sporządza protokół z wyników wyborów. Przewodniczący komisji podaje
do wiadomości treść protokołów Walnemu Zgromadzeniu. Protokoły z wyników głosowań podpisują wszyscy
członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§12
Wszystkie materiały związane z czynnościami Komisji Skrutacyjnej, jak protokoły posiedzeń i protokoły
wyników głosowania, formularze obliczeniowe, oddane głosy- odpowiednio uporządkowane i ponumerowane
oddaje Przewodniczący Komisji Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który kolejno przekazuje do Biura
Klubu do przechowania.
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