NYEOMSZSZ (Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége)

ködési Szabályzat
– az alapszabály kiegészítéseként –
1. Az alapszabály 7.8 pontjának kiegészítése: titkár.
i.
A titkár egy elnökségi ülés jegyz könyvét legkés bb négy (4) hét után elkészíti, és
megküldi a tagságnak.
2. Az alapszabály 7.8 és 6.10.8 pontjainak kiegészítése: titkár, jegyz könyv-hitelesít k.
i.
A titkár egy közgy lés jegyz könyvét legkés bb négy (4) hét után elkészíti és megküldi a közgy lési jegyz könyv-hitelesít knek, akik kézbesítés után legkés bb egy (1)
hét alatt elvégzik a hitelesítést, ill. megküldik a titkárnak észrevételeiket.
ii.
A titkár a kapott észrevételeket véleményezi, és adott esetben beépíti a véglegesített
jegyz könyvbe, melyet legkés bb egy (1) hét után megküld a tagságnak.
(Így a tagság legkés bb hat (6) hét után kézhez kapja a közgy lési jegyz könyvet.)
3. Az alapszabály 11.2 és 6.10.9 pontjainak kiegészítése: jelöl bizottság, országos tagszervezetek.
i.
A jelöl bizottság egy tisztújító közgy lés el tt a választandó hat (6) tisztségre készít
külön jelöltek listáját:
a. Elnökség
I. Elnökjelöltek listája
II. Elnökhelyettes-jelöltek listája
III. További elnökségi tagjelöltek listája
Megjegyzés: A pénztárost és a titkárt az elnökség saját jogkörben saját
köréb l választja.
b. Felügyel bizottság
IV. Felügyel bizottsági tagjelöltek listája
c. Etikai bizottság
V. Etikai bizottsági tagjelöltek listája
d. Alapszabály bizottság
VI. Alapszabály bizottsági tagjelöltek listája
ii.
Els lépés: A jelöl bizottság megkérdez minden tisztségben (lásd i. pont) lév személyt, vállalná-e a jelölést ugyanarra a tisztségre a következ ciklusra is.
iii.
Második lépés: A jelöl bizottság az így készült hat (6) tisztségenkénti jelöltek listájának els változatát megküldi minden országos tagszervezetnek, er sítsék meg az országukból jöv jelölteteket, és egészítsék ki négy (4) héten belül további jelölttel.
iv.
Harmadik lépés: A jelöl bizottság az így módosult ill. kiegészített hat (6) tisztségenkénti jelöltek listájának második változatát egy (1) héten belül újból megküldi minden
országos tagszervezetnek, hagyják jóvá két (2) héten belül az országukból jöv jelölteteket.
v.
Negyedik lépés: A jelöl bizottság az így, az országos tagszervezetek ajánlásával ellátott tisztségenkénti jelöltek listájának harmadik, immár végleges változatát legkébb két (2) héttel a közgy lés el tt megküldi a titkárnak.
Fels pulya, 2012. szeptember 7.
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