REGULAMIN WYBORU ZARZĄDU SANTA MARII
§1
Wybór zarządu odbywa się na Walnym Zebraniu Członków o charakterze
sprawozdawczo wyborczym.
§2
Etapy Przebiegu Wyborów
Wybory przebiegają w etapach:
1. Powołanie komisji wyborczej
2. Zgłoszenia kandydatów
3. Autoprezentacja kandydatów
4. Wybory
Komisja Wyborcza
§3
1. Na czas wyborów zostaje powołana komisja wyborcza zwana dalej “Komisją”.
2. Komisja przeprowadza wybory i czuwa nad ich rzetelnym i uczciwym
przebiegiem.
3. W skład komisji wyborczej wchodzą trzy osoby, będące uczestnikami
Walnego Zebrania Członków.
4. Kandydaci na członka komisji zgłaszają pojedynczo swoją kandydaturę na
forum Walnego. Po każdym zgłoszeniu kandydatury odbywa się jawne
głosowanie nad przyjęciem kandydatury członka komisji poprzez
podniesienie ręki.
5. Wybór członka komisji dokonywany jest zwykłą większością głosów.
6. Przewodniczącym komisji zostaje najstarsza z wybranych osób
7. Komisja ma decydujący głos w sprawie wyglądu, kształtu i przebiegu
wyborów.
8. Zarząd udostępnia komisji na czas wyborów listę członków klubu wraz z
informacją o ich czynnych i biernych prawach wyborczych.
9. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
Kandydaci
§4
1. Kandydatem może zostać wyłącznie członek Santa Marii posiadający bierne
prawo wyborcze.
2. Zgłoszenie kandydatów przyjmowane są przez komisję i zapisywane w
miejscu widocznym dla wszystkich uczestników Walnego.
3. Na zgłoszenia kandydatów przewidzianych jest co najmniej 15 min.
4. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń kandydatów, Przewodniczący komisji
ogłasza koniec zbierania kandydatur.
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§5
1. Przewodniczący komisji udziela głosu kandydatom zgodnie z kolejnością
zapisania ich na liście kandydatów.
2. Każdy kandydat ma do dyspozycji 3 min, podczas których prezentuje swoje
doświadczenie, oraz poglądy i pomysły dotyczące działalności Santa Marii,
które pomogą Członkom poznać jak jego działalność wpłynie na rozwój i
kształt klubu.
Wybory
§6
1. Głosowanie na kandydatów do Zarządu odbywa się poprzez
a) wpisanie imienia i nazwiska maksymalnie trzech kandydatów na
oznaczone karty do głosowania;
b) oddanie karty do urny strzeżonej przez komisję.
2. Głosowanie jest tajne.
3. Przewodniczący Komisji stwierdza ważność wyborów i w uzasadnionym
przypadku może zadecydować o ich powtórzeniu.
4. Głosy, których komisja nie jest w stanie odczytać mogą być uznane za
nieważne.
5. Elektami Zarządu zostają kandydaci o trzech najwyższych wynikach.
6. W przypadku, gdy kandydatów o trzech najwyższych wynikach jest więcej niż
trzech, kandydaci o wyższych wynikach niż trzeci najwyższy wynik zostają
Elektami Zarządu, a dla kandydatów, którzy uzyskali trzeci najwyższy wynik,
przeprowadzane jest ponowne głosowanie. Podczas tego głosowania, każda
głosująca osoba może zagłosować na jednego z kandydatów. Kandydaci z
najwyższymi wynikami w tym głosowaniu zostają Elektami Zarządu, chyba że
razem Elektów Zarządu miałoby być więcej niż trzech.
7. Jeżeli w drodze powyższych głosowań wybranych zostało przynajmniej
dwóch Elektów wybory uznaje się za rozstrzygnięte i należy przejść do Etapu
wyboru Komandora.
Wybór Komandora
§7
1. Elekci wybierają spośród siebie Komandora zwykłą większością głosów.
2. W przypadku gdy osób z największą liczbą głosów z głosowania z ust. 1 jest
więcej niż jedna to Komandorem zostaje osoba z największą liczbą głosów z
głosowania z § 6 ust. 5 za jej zgodą.
3. Jeżeli nie udało się wybrać Komandora zgodnie z ust. 1 i 2, komandorem
zostaje najstarsza osoba.
§8
Na wniosek Komandora oraz przy zgodzie zwykłej większości członków Zarządu,
członek Zarządu wybrany przez Walne zgodnie z zasadami opisanymi w § 6 może
przejąć funkcję Komandora, za zgodą Zarządu KIK-u.
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