Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders
Warszawa 20.05.2018r.
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PORZĄDEK
OBRAD
Otwarcie obrad.
Wybór Przewodniczącego,
Wybór Sekretarza posiedzenia.
Wybór Komisji Skrutacyjnej posiedzenia.
Przyjęcie porządku obrad.
Zmiany w Statucie PSCh dotyczące:
- uregulowania sposobu powoływania, odwoływania oraz funkcjonowania jednostek
wewnętrznych, o których mowa w paragrafie 4 a) Statutu,
- wskazania w § 8 Statutu, iż działalność statutowa PSCH finansowana będzie ze środków
Stowarzyszenia,
- wskazania w § 10, iż osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym Stowarzyszenia,
- uregulowania w § 10 sposobu nabywania i utraty członkostwa oraz praw i obowiązków
członków honorowych i wspierających Stowarzyszenia,
- w § 15 uregulowania kwestii, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo o
stowarzyszeniach w stosunku do Komisji Problemowych (- uregulowania sposobu
powoływania, odwoływania oraz funkcjonowania),
- wykreślenia starego brzmienia w § 18 i wprowadzenia nowego zapisu, o następującym
brzmieniu:
„Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej”,
- w § 20 ust. 2 doprecyzowania sposób zawiadamiania członków Stowarzyszenia przez Zarząd
Główny o terminie, miejscu i propozycji porządku obrad. Słowo „skutecznie” należy zastąpić
wyrażeniem „ listem poleconym” bądź wskazać inny konkretny sposób, na który członkowie
wyrażają zgodę,
- wykreślenia zapisu w § 20 ust. 5a) i wprowadzenia nowego brzmienia o następującej treści:
„w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania”,
- wykreślenia zapisu § 20 ust. 9 i zastąpienia go zapisem określającym sposób wyboru
delegatów oraz czas trwania ich kadencji,
- wykreślenia § 21 ust.4 i w związku z powyższym zmiana kolejno numeracji ustępów,
- wykreślenia dotychczasowego brzmienia § 27 ust 1. i wprowadzenia nowego brzmienia,
o następującej treści :
„Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z
ofiarności publicznej”.

7. Sprawy związane z członkostwem w Polskim Związku Sportowym Cheerleadingu.
8. Sprawy różne
9. Zamknięcie obrad

