JEDNACÍ ŘÁD
členské Konference SK KP svolané na 15. prosince 2020 v 18:00 hod
Výkonný výbor spolku SK KP rozhodnul dne 10.11. 2020 o konání Konference za pomoci technických prostředků
pro vzdálenou komunikaci. Předseda Jiří Šána, který byl pověřen svoláním Konference, zvolil metodu hlasování
za pomoci emailu.
1.
Účastníci
Delegáti s hlasem rozhodujícím
V souladu se Stanovami spolku SK KP se Konference zúčastní tento počet delegátů:
Klub Volejbal - 5 delegá tů
Klub Há zená - 5 delegá tů
Klub Judo - 5 delegá tů
Klub Lyžování - 2 delegáti
Kluby dodají v Souladu s vnitřní směrnicí SKKP jména delegátů nejpozději 7 dní před datem konání Konference.
Tito delegáti budou dne 15.prosince v 18:00 připraveni hlasovat prostřednictvím svého emailu. Někteří z nich
budou předsedou navrženi k osobní účasti a zabezpečení funkcí pro realizaci Konference.
2.
Jednání Konference
K zabezpečení funkcí Mandátové a Návrhové komise, funkce Zapisovatele a Ověřovatele zápisu pověří
předseda některé z delegátů k osobní účasti v místě konání Konference. Ostatní delegáti se budou účastnit na
dálku. Všichni delegáti Konference hlasují pomocí emailů. Jednání Konference řídí předseda SK KP, případně
pověřený člen VV SK KP.
3.
Komise Konference:
3.1. Mandátová - ověřuje platnost mandátů účastníků a zjišťuje, zda je Konference způsobilá se usnášet,
podává zprávu o počtu účastníků Konference, kteří hlasují způsobem na dálku.
3.2. Návrhová - předkládá návrh na usnesení, odpovídá za dodržování jednacího řádu a Stanov SK KP.
4.
Delegáti a jejich práva
4.1. Delegáti s hlasem rozhodujícím - mají právo svým hlasem rozhodovat o záměrech Konference, delegátem
s hlasem rozhodujícím může být pouze řádný člen SK KP a oprávněný člen klubu nebo oddílu SK KP starší
18-ti let.
4.2. Konference se koná způsobem na dálku. Diskuze všech účastníků není technicky dobře proveditelná.
Delegáti mohou zaslat své podněty k diskuzi předsedovi SKKP, který se je pokusí začlenit do programu. Každý
delegát má právo navrhovat členy komisí Konference SK KP a orgánů SK KP
4.3. Delegáti Konference jsou povinni dbát pokynů řídícího Konference
5.
Usnesení Konference
Konference je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina oprávněných delegátů s hlasem
rozhodujícím. Platnosti usnesení se řídí dle platných stanov spolku.
6.
Podmínění účasti
Jednání Konference se zúčastní pouze ti delegáti oddílů a klubů, kteří mají uhrazeny členské příspěvky za běžný
rok a splňují podmínky členství dle stanov a vnitřních předpisů SK KP.
______________________________________________________________________________________________________________________________
V Brně dne 14. 11. 2020
předseda SK KP

