Jednací řád sněmu Sdružení Krajina
1) Sněm jedná nejméně jednou ročně. Výroční jednání sněmu svolává rada.
2) Sněm rozhoduje, není-li dále řečeno jinak, prostou většinou jednajících členů. Pro odvolání člena/ů rady je
nutná nadpoloviční většina hlasů všech řádných členů nebo tří pětinová většina jednajících členů; pokud návrh
vznesla rada, pak stačí nadpoloviční většina jednajících členů. Pro změnu stanov a tohoto bodu jednacího řádu
je nutný souhlas tří pětin jednajících členů Sdružení.
3) Jednání sněmu může probíhat formou schůze nebo formou písemnou.
4) Jednání sněmu svolává rada, nebo předseda z vlastní iniciativy, nebo na základě písemné žádosti - a to nejméně
tří řádných členů jednání písemnou formou, a nejméně poloviny řádných členů Sdružení jednání formou
schůze. Jednání sněmu písemnou formou může svolat též ředitel, zástupce ředitele a kterýkoliv člen rady.
5) Při písemné formě jednání se jednání účastní všichni řádní členové Sdružení. Jednání probíhá následovně:
a) V první fázi svolávající rozešle všem řádným členům podklady a návrhy usnesení.
b) V druhé fázi členové zhodnotí návrhy a písemně projeví svůj souhlas, nesouhlas nebo připomínky.
c) Jestliže ve druhé fázi nebyly vzneseny připomínky, pak pokud potřebná většina vyjádřila s návrhem souhlas,
byl návrh přijat, jinak byl zamítnut.
d) Jestliže byly ve druhé fázi vzneseny připomínky, pak navrhovatel ve třetí fázi zpracuje připomínkovaný
návrh, který svolávající opět rozešle všem řádným členům. Připomínkovaný návrh může být zpracován i ve
variantách.
e) Ve čtvrté fázi se postupuje obdobně jako ve druhé fázi.
f) Navrhovatel může návrh kdykoliv stáhnout a tím jednání ukončit. Jestliže ani po dvojím proběhnuvším
připomínkování a zpracování variant (bod d) nebylo možné přijmout usnesení, rozhodne svolávající (viz
článek 4) zda se bude v písemném jednání obdobně pokračovat, bude-li jednání ukončeno, nebo bude-li
svoláno jednání formou schůze.
g) Po skončení jednání musí být všem členům poskytnuto definitivní přijaté znění usnesení a všech
schválených materiálů, včetně zápisu o hlasování. Proti znění textu se členové mohou bez zbytečného
odkladu ohradit radě nebo předsedovi. Ohrazení je přípustné pouze pokud znění definitivního usnesení
nesouhlasí se zněním textu, jenž byl schvalován, nebo pokud zápis o hlasování je chybný. V tom případě se
jednání obnovuje, jako by návrh nebyl přijat.
h) Písemná forma jednání může probíhat elektronicky, poštou nebo kombinovaně poštou i elektronicky. Lze je
také kombinovat s ústním projednáním s některými členy. Pro umožnění písemné formy jednání je každý
řádný člen povinen předat radě svůj e-mailový kontakt a oznámit jeho případnou změnu.
6) Jednání sněmu formou schůze musí být oznámeno všem řádným členům nejméně s dvoutýdenním předstihem
a s tímto předstihem musí také být všem řádným členům doručeny podklady pro jednání. Zkrácení této lhůty je
přípustné v případě svolání schůze na základě legislativní povinnosti (článek 8).
7) Jedná-li sněm formou schůze, je usnášeníschopný pouze, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li
se dostatečný počet členů, a je-li jednání formou schůze nezbytné, pak je v rozumném odstupu schůze sněmu
svolána znovu. Ta pak je v neodkladných nebo nutných záležitostech usnášeníschopná v jakémkoli počtu.
8) Byla-li schůze sněmu svolána na základě legislativní povinnosti úpravy stanov nebo jiné, pak je
usnášeníschopná v jakémkoli počtu. Nesešel-li se však nadpoloviční počet členů, pak smí sněm na takovéto
schůzi projednávat a schvalovat jen usnesení přímo související s legislativní povinností, kvůli které byl svolán.
9) Zápis ze schůze včetně znění všech přijatých usnesení musí být poskytnut všem členům, přípustné je jeho
poskytnutí přes WWW stránky Sdružení Krajina (http://krajina.euweb.cz). Proti znění textu se členové mohou
bez zbytečného odkladu ohradit radě nebo předsedovi. Rada o podrobnostech ohrazení vyrozumí ostatní členy.
Pokud se k ohrazení připojí do 14 dnů alespoň polovina členů, musí o napadených bodech proběhnout nové
jednání.
10) Volby orgánů Sdružení Krajina probíhají obdobně jednání o návrhu.
11) Tento Jednací řád byl schválen sněmem dne 23.2.2008
Za správnost Mgr. Marie Neubauerová, předsedkyně

