Maribor, 5. januar 2018

Predmet: Razpis volitev v organe društva ter vabilo na izredni volilni zbor, ki bo v ponedeljek, 5.
februarja 2018, ob 18.30 v sejni sobi dvorane Tabor, Koresova ulica 7, Maribor

Spoštovane članice in člani AD Štajerska,
kot ste bili obveščeni že v decembru 2017, moramo izvesti volitve v organe društva. Ker
prejšnjega vabila nekateri člani in članice niste prejeli, smo zbor za nekaj tednov premaknili in
vam obvestilo o razpisu volitev ter vabilo na izredni volilni zbor tokrat pošiljamo ponovno. Na
podlagi sklepa upravnega odbora društva z dne 4. januarja 2018 bo izredni volilni zbor potekal
5. februarja 2018, ob 18.30 uri, v sejni sobi dvorane Tabor. Na zboru bomo izvolili del
upravnega odbora društva, disciplinsko komisijo ter nadzorni odbor društva. Štirje člani
upravnega odbora bodo imenovani naknadno, po izvolitvi upravnega odbora, ker predsednika
strokovnega sveta društva ter dva člana upravnega odbora na predlog novoizvoljenega
predsednika imenuje novoizvoljeni upravni odbor društva, predstavnik atletov (aktivnega
tekmovalca) pa izberejo neposredno člani društva.
Pogoj za sodelovanje na volitvah je aktivno članstvo v društvu, kar pomeni, da je pred volilnim
zborom potrebno poravnati članarino za leto 2018.
Prosimo, da se izrednega volilnega zbora zanesljivo udeležite.
Lepo pozdravljeni, za upravni odbor društva Aleš Novak, predsednik

22. člen
Volitve v organe društva in razrešitve članov organov se opravijo po Poslovniku Zbora članov društva.
Upravni odbor društva razpiše volitve organov društva najmanj trideset (30) dni pred iztekom mandata ter razpis pošlje s
priporočeno pošto članom društva.
Člani društva morajo evidentirati kandidate za člane organov društva in jih skupaj z njihovim soglasjem posredovati društvu
v roku petnajst 15 dni od dneva razpisa volitev.
Lista evidentiranih kandidatov za člane organov društva je sestavni del gradiva za sejo volilnega Zbora članov, ki ga Upravni
odbor društva pošlje članom društva najmanj sedem (7) dni pred dnevom zasedanja.
Na volilnem Zboru članov lahko predsednik društva, Upravni odbor društva in vsak član društva predlaga nove kandidate ali
predloži svojo kandidatno listo za organe društva.
Predlogi se smatrajo za uspešne, če jih potrdi najmanj ena tretjina (1/3) prisotnih članov volilnega Zbora članov.
Volilni Zbor članov potrdi dokončen predlog kandidatne liste za člane vseh voljenih organov društva.
23. člen
Mandat vseh voljenih organov društva traja štiri (4) leta, in so lahko ponovno izvoljeni.
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