Wzór

Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej
..........................................................
(miejsce i data)

Protokół z zebrania założycielskiego Klubu Inteligencji
Polskiej w

……………………………………………………………..

W dniu................... w……………………………………..…….. odbyło się zebranie założycielskie
Klubu Inteligencji Polskiej Oddziału Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej.
W zebraniu udział wzięło……. osób.
(załącznik nr 1 – lista obecności wraz z oświadczeniem)
Obrady otworzył/a.................................................. przedstawiając proponowany
porządek zebrania
Porządek zebrania założycielskiego Klubu Inteligencji Polskiej w …………………………………..
1/ wybranie przewodniczącej/ego zebrania i protokolanta/-tki,
2/podjęcie uchwały o założeniu Klubu SIP...
3/zapoznanie się z statutem SIP, dyskusja,
4/wybranie zarządu Klubu SIP,
5/ wybranie komisji rewizyjnej,
6/ wolne wnioski.
Przebieg zebrania założycielskiego
Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu,
a/ przyjęto go jednogłośnie, lub
b/ został przyjęty po wprowadzeniu i przegłosowaniu proponowanych zmian
1/ wybór przewodniczącego i protokolanta:
Na przewodniczącą/ego zebrania zgłoszono...
na protokolanta/tkę zgłoszono...
W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano przewodniczącego panią/pana...
i protokolantkę/ta – panią/pana...
(wybór kandydatów i głosowanie mogą też przebiegać w innym, bardziej
rozbudowanym trybie)
2/podjęcie uchwały o założeniu Koła/Klubu Stowarzyszenia
Przewodniczący odczytał projekt uchwały o powołaniu Koła/Klubu Stowarzyszenia.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.
3/zapoznanie się z statutem SIP, dyskusja i przyjęcie statutu
a/w głosowaniu jawnym Statut przyjęto jednogłośnie/…… głosami i podjęto uchwałę o
przyjęciu statutu
4/wybranie zarządu Klubu SIP
● zgłoszenie kandydatur,
● wyrażenie przez zgłoszonych zgody/niezgody na kandydowanie,
● przyjęcie trybu głosowania, / które może być jawne lub tajne/
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a/ w głosowaniu jawnym przewodniczący liczy głosy głosujących za, przeciw i
wstrzymujących się
b/ w głosowaniu tajnym:
 powołanie komisji skrutacyjnej,
 głosowanie,


ogłoszenie wyników: poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
1/ .................................................x
2/...................................................y



3/...................................................z
.
Podjęcie uchwały o powołaniu zarządu Klubu SIP i upoważnienia go do czynności
związanych z przekazaniem informacji i protokółu do Zarządu Głównego SIP w
……………………………

Po wyborze i ukonstytuowaniu się zarządu – podjęcie uchwały o powołaniu zarządu
oraz określenie funkcji pełnionej przez poszczególne osoby wybrane do zarządu
/prezesa, sekretarza, skarbnika/
5/ wybranie komisji rewizyjnej
procedura wyborcza podobna jak przy wyborze Zarządu – według wybranego
wariantu.
Po ukonstytuowaniu się komisji rewizyjnej – podjęcie uchwały o powołaniu komisji
rewizyjnej.
6/wolne wnioski
Na tym zebranie zakończono.
Załączniki do protokołu:
1/ – lista obecności,
2/ – uchwały podjęte na zebraniu założycielskim Klubu SIP
●
uchwała o powołaniu Klubu SIP w …………………........................ ,
●
uchwała o przyjęciu statutu Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej,
●
uchwała o wyborze Zarządu Klubu w ................................. i określeniu
funkcji pełnionych w zarządzie,
Przewodnicząca/-y zebrania
(podpis czytelny)

Protokolant/-ka zebrania
(podpis czytelny)
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