Členství ve Sdružení Krajina
O členství ve Sdružení pojednávají stanovy v článku 4 takto:
1)Členství ve Sdružení se rozlišuje na členství kolektivní, běžné, řádné a čestné.
2)Kolektivním členem se může stát právnická osoba. Kolektivní členství vzniká na základě žádosti právnické osoby
schválením radou. Kolektivní členové nemají vůči Sdružení povinnosti, kromě včasného placení členských příspěvků a
ctění cílů Sdružení. Mají právo být informováni o činnosti Sdružení a podávat k ní své návrhy a připomínky.
3)Běžným členem se může stát každá fyzická osoba; není-li zletilá, musí doložit písemný souhlas zákonného zástupce.
Běžné členství vzniká registrací člena radou. Běžní členové jsou povinni dodržovat stanovy Sdružení, ctít jeho cíle,
respektovat rozhodnutí jeho orgánů a řádně platit členské příspěvky. Běžní členové mají právo být informováni o
činnosti Sdružení a jeho orgánů, přednostně se podílet na všech formách činnosti a podávat vlastní návrhy, připomínky
a stížnosti k činnosti Sdružení a jeho orgánů. Mají právo být na vlastní žádost přizváni k jednání sněmu.
4)Řádným členem se může stát každý běžný člen Sdružení po splnění radou předem stanovených podmínek. Řádné
členství vzniká na základě žádosti běžného člena a rozhodnutí rady o tom, že splnil stanovené podmínky. Proti
zamítavému rozhodnutí rady se běžný člen může odvolat ke sněmu. Řádní členové mají kromě povinností běžného
člena povinnost řádně vykonávat svěřené úkoly a funkce a aktivně přispívat k naplňování cílů Sdružení. V případě
jejich víceleté nečinnosti může rada rozhodnout o změně jejich členství na běžné. O námitce člena proti tomuto
rozhodnutí rozhoduje sněm. Řádní členové mají kromě práv běžných členů právo spolurozhodovat na sněmu o
záležitostech Sdružení, volit a být voleni. Mohou též žádat podporu Sdružení na nové akce směřující k naplňování
poslání Sdružení.
5)Čestný člen má práva a povinnosti běžného člena, je však zproštěn povinnosti platit členské příspěvky. Čestné
členství uděluje a odnímá rada.
6)Výše členských příspěvků je dobrovolná, rada však stanoví minimální výši příspěvků a termín jejich úhrady.
7)Členství ve Sdružení zaniká písemným oznámením člena radě o vystoupení ze Sdružení, úmrtím člena nebo zánikem
kolektivního člena, zánikem Sdružení nebo nezaplacením členského příspěvku na příslušné období (vyjma čestného
členství).
8)Členství zaniká též rozhodnutím rady v případě závažného nebo opakovaného porušení stanov či usnesení orgánů,
jednání v příkrém rozporu s posláním Sdružení nebo prokázaného úmyslného trestního jednání. Proti tomuto rozhodnutí
rady se lze odvolat ke sněmu. Důvody pro zrušení členství radou nebo změnu členství ze řádného na běžné může sněm
svým usnesením upřesnit a rozšířit.

Členské příspěvky byly upraveny Usnesením rady ze dne 20. 2. 2010
Usnesení rady Sdružení Krajina o členských příspěvcích
Členské příspěvky se stanoví ve formě finanční a věcné.
Běžný člen může uhradit svůj členský příspěvek věcně: vyjádřením zájmu na dalším členství ve Sdružení Krajina a
aktualizací svých kontaktních údajů. Pokud tak opakovaně neučiní tři roky po sobě, je povinen uhradit finanční členský
příspěvek v minimální výši 300,- Kč.
Řádný člen je povinen uhradit členský příspěvek stejnou formou jako běžný člen. Navíc je však povinen přispět
nejméně jednou za tři roky formou aktivní účasti na některé z následujících akcí Sdružení Krajina: sněm členů, jarní
poznávací akce, práce na lokalitách v péči Sdružení Krajina (kosení, hrabání, vyřezávky a další), výsadba stromů,
pracovní akce na sídle. Pokud tuto povinnost nesplní, rozhodne rada v souladu s článkem 4 odst. 8 o změně jeho
členství na běžné.
Statutární zástupci Sdružení Krajina jsou od členských příspěvků osvobozeni.
U kolektivních členů sjedná rada výši příspěvků individuálně.
Při uhradě výše uvedených finančních členských příspěvků je člen povinen vyžádat si (nezná-li jej) a použít osobní
variabilní symbol, aby bylo možné platbu identifikovat.
Kromě výše uvedených povinných členských příspěvků může člen poskytnout Sdružení Krajina i další finanční členský
příspěvek, jehož výše je dobrovolná.
V Počítkách 20.2.2010

Podmínky získání řádného členství
Řádným členem se může stát každý běžný člen Sdružení
1) po nejméně ročním běžném členství, během kterého se člen aktivně účastnil činnosti Sdružení, a
má doporučení dvou řádných členů, nebo
2) rozhodnutím sněmu na doporučení rady, nebo
3) zaměstnanci Sdružení se souhlasem rady.

Registrace členů
• Registr je povinen vést ředitel. Obsahuje jméno, adresu, e-mail (u řádných členů povinně - viz
jednací řád sněmu), kategorii členství, termín vzniku členství a úhradu (odpracování) členských
příspěvků.
• Běžné a přispívající členy může registrovat kterýkoliv radní prostým oznámením jeho žádosti
radě a předáním potřebných údajů řediteli k zápisu do registru.
• O registraci řádným členem žádá běžný člen prostřednictvím kteréhokoliv radního. Ten jeho
žádost předloží k odsouhlasení radě. Žádost bude obsahovat popis splnění platných podmínek
pro udělení řádného členství.

