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Volební řád Klubu chovatelů švýcarských honičů
1. Obecná charakteristika
Volit a být voleni do orgánů klubu mohou pouze řádní členové klubu ode dne
dovršení 18 let. Každý člen hlasuje osobně.
Pokud neurčí členská schůze jinak, je funkční období volených orgánů čtyřleté.
Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou
kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze k volbě. Členy
organizačního výboru volí členská schůze Organizační výbor má pět členů a tvoří jej
předseda, místopředseda, hospodář, poradce chovu a výcvikář. Členy revizní komise volí
členská schůze. Revizní komise má 3 členy a to předsedu revizní komise a dva členy revizní
komise. O tom, kdo ze zvolených členů revizní komise bude zastávat konkrétní funkci,
rozhodnou členové revizní komise ihned po svém zvolení a provedou o tom zápis.
2. Volební komise
Členská schůze zvolí ze své základny tři členy do volební komise. Členové volební
komise mezi sebou zvolí předsedu a zapisovatele. Volby řídí předseda volební
komise. Členy volební komise nesmějí být odstupující členové ani kandidáti na
funkce v orgánech klubu.
3. Kandidátka
Z kandidátky musí být zřejmé kdo kandiduje a na jakou funkci kandiduje.
Kandidátku sestavuje předseda klubu na základě návrhů se jmény kandidátů, které mu
zašlou členové klubu písemnou formou e-mailem nebo poštou. Kandidátka bude
zveřejněna na webových stránkách klubu.
Výbor klubu předloží volební komisi kandidátku, členové klubu mohou navrhovat
z řad přítopmných další kandidáty. Každý kandidát musí před svou volbou
s kandidaturou písemně souhlasit.
4. Volby
Hlasuje se tajným hlasováním. Hlasovací lístky vydává volební komise. Člen dává
svůj hlas konkrétnímu kandidátovi zakroužkováním pořadového čísla u jeho jména.
Současně musí přeškrtnout jméno a příjmení a pořadové číslo kandidáta, kterého
nevolí. V případě více kandidátů na jednu funkci je zvolen ten, který obdrží nejvíce
hlasů. Pokud je rovnost hlasů, postupují do druhého kola jen kandidáti, kteří dosáhli
shodného nejvyššího počtu hlasů. Pokud nedojde k volbě ani ve druhém kole, může
být do dalšího kola navržen další kandidát z řad přítomných členů. Kterýkoliv
kandidát má možnost z volby odstoupit.
V případě, že na funkci kandiduje pouze jeden kandidát, je zvolen, když obdrží hlasy
nadpoloviční většiny přítomných členů klubu. Pokud neobdrží potřebný počet hlasů,
může být z řad přítomných členů navržen kandidát do druhého kola. Není-li nikdo
navržen, druhé kolo se nekoná a kandidát z prvního kola je zvolen.
Revizní komise si po skončení voleb zvolí ze svého středu předsedu.
5. Volební protokol
Úplné výsledky voleb oznámí členské schůzi předseda volební komise. Volební
komise sepíše volební protokol, který je přílohou k zápisu členské schůze. Ze zápisu
musí být zřejmé datum a místo konání voleb, složení volební komise, přehled
kandidátů a počet hlasů, které získali, výsledek voleb. Zápis musí být podepsán členy
volební komise. Volební lístky archivuje předseda klubu.

6. Odstupující a nově zvolení členové orgánů klubu se dohodnou, kdy si předají
agendy, nejpozději však do 14 dnů od voleb. Odstupující členové vyhotoví předávací
protokoly. Považuje-li nově zvolený člen předávací protokol za neúplný, navrhne jeho
doplnění.
7. Tento volební řád je platný od 9. 4. 2017.
a účinný od 1. 8. 2017.
Schváleno členskou schůzí dne 9. 4. 2017.

