Zápis z 7. jednání Valné hromady členské základny
Občanského sdružení SMS
Dne 3.10. 2009
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Diskuse, Závěr
Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady zahájil místopředseda výboru Ing. Michal Karsch, přivítal všechny
zúčastněné a seznámil je s programem jednání..
Bylo přítomno 52 členů z 449 členů sdružení, tzn. valná hromada byla dle stanov sdružení
usnášeníschopná.
Informace o činnosti Občanského sdružení SMS

2.

Ing. Michal Karsch seznámil účastníky valné hromady s jednotlivými akcemi
uspořádanými v roce 2009, s ohlasem na vydané DVD – Cvičení při roztroušené skleróze,
a ohlasem na vydanou brožuru Stravování při roztroušené skleróze. Obě dvě publikace
jsou velmi žádané a tak musíme pro rok 2010 požádat o grant na další dotisk.
Informoval také o funkčnosti a návštěvnosti webových stránek a diskusního fóra
Občanského sdružení SMS.
Změna stanov Občanského sdružení SMS

3.

Všichni účastníci valné hromady byli seznámeni s navrhovanými změnami stanov
sdružení. Valná hromada po krátké diskusi nové znění stanov schválila.
Hlavní změnou je změna v článku VI. a VII.
Čl. VI.
Valná hromada
1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. K výhradním oprávněním valné
hromady patří:
•

schvalování změn stanov

•

volba ostatních orgánů sdružení a řešení sporů mezi nimi

•

rozhodování o zrušení nebo sloučení sdružení

•

rozhodování o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují
stanovy

2) Valná hromada je svolávána předsedou sdružení nejméně jednou za čtyři roky, nebo na
písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů. V případě, že valnou hromadu nesvolá
předseda do jednoho měsíce od podání žádosti o svolání valné hromady, mohou svolat
valnou hromadu tito členové sami.
3) V mezidobí mezi konáním valné hromady přebírá výkonný výbor pravomoci valné
hromady
4) Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové sdružení. Valné hromady se
mohou podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu valné
hromady.
5) Valná

hromada je

usnášeníschopná

s

ohledem

na

zdravotní

stav

členů

a

celorepublikovou působnost již v případě, že je přítomno nejméně 10 % členů sdružení.

Čl. VII.
Výkonný výbor sdružení
1) Členové výkonného výboru sdružení jsou voleni valnou hromadou .
2) Výkonný výbor sestává z předsedy, dvou místopředsedů a členů výboru.
3) Výkonný výbor sdružení rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou svěřeny
výhradně do působnosti valné hromady.
4) V čele výkonného výboru stojí předseda a dva místopředsedové, tyto osoby jsou
statutárním orgánem sdružení, který zastupuje sdružení vůči třetím osobám. Předseda
jedná a podepisuje dokumenty za sdružení samostatně, místopředsedové jednají a
podepisují písemnosti za sdružení vždy společně.
5) Předseda nebo místopředsedové sdružení jsou povinni poskytovat na valné hromadě
informace členům sdružení o otázkách činnosti a hospodaření sdružení. Předseda
sdružení zodpovídá za vypracování zprávy o stavu hospodaření , kterou předloží
nejvyššímu orgánu ke schválení.

4.

Odvolání a volba nových členů Výkonného výboru Občanského sdružení SMS

Na vlastní žádost odstoupil ze své funkce člena výkonného výboru :
Jan Borský.
Nově byla zvolena do výkonného výboru:
Barbora Barešová, člen výboru
Valná hromada poté schválila nový Výkonný výbor Občanského sdružení SMS v tomto
složení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.

Předseda
Místopředseda
Místopředseda
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru

Marek Tomažič
Majka Chvátalová
Ing. Michal Karsch
Hanka Vágnerová
Jan Zaiml
Gabriela Bárová
Barbora Barešová

Členské příspěvky

Členské příspěvky členů sdružení jsou používány výhradně k financování provozních
nákladů sdružení jako je např. webhosting www.klubsms.cz, administrace diskusního
fóra, bankovní poplatky apod. Výkonný výbor sdružení ani pořadatelé jednotlivých akcí
nejsou z těchto členských příspěvků ani z jiných zdrojů nijak odměňováni.
Proběhla živá diskuse mezi účastníky valné hromady o přiměřené výši těchto členských
příspěvků. Na závěr proběhla anketa o jejich výši na další období. 80 % účastníků valné
hromady hlasovalo pro zvýšení členských příspěvků od roku 2010 na částku 200,-Kč.
Členské příspěvky Občanského sdružení SMS budou tedy od roku 2010 ve výši
200,- Kč/rok.
6.

Diskuse, závěr

Na závěr probíhala neformální diskuse o připravovaných akcích, účastníci si vyměňovali
osobní zkušenosti ze soužití s RS.

Monínec, dne 3. října 2009

……………………………
Marie Chvátalová, v.r.
místopředsedkyně

……………………………
Ing. Michal Karsch, v.r.
místopředseda

