Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Regionalnym Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia
KOMITET OBRONY DEMOKRACJI region Wielkopolska
Zarząd Regionu KOD WIELKOPOLSKA ogłasza, że
I. W związku z wnioskiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej złożonym w dniu 30 kwietnia 2018 roku na
podstawie par. 45 ust. 5 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji zostaje zwołane Uchwałą
Zarządu Regionu KOD z dnia 04 maja 2018 o numerze ZRWLKP/2018/05/04/03 Nadzwyczajne Regionalne
Walne Zebranie Członków w dniu 19 maja 2018 roku o godzinie 12.00 w Poznaniu w Sali Hotelu Dorrian
przy ul. Wyspiańskiego 29.
II. Zgodnie z wnioskiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej ustalony został następujący porządek obrad
Nadzwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie zebrania – przewodniczący Zarządu Regionu
2. Wybór prezydium i przewodniczącego zebrania.
3. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdań z rocznej działalności: Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji
Rewizyjnej, Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami ZR, RKR, RSK.
8. Zatwierdzenie sprawozdań ZR, RKR, RSK.
9. Relacje z rocznej działalności w centralnych ciałach statutowych członków KOD z naszego
regionu: członka Zarządu Głównego Roberta Ciesielskiego, członka Głównej Komisji
Rewizyjnej Agnieszki Bizugi oraz członka Głównego Sądu Koleżeńskiego Krzysztofa
Podemskiego.
10. Dyskusja nad przedstawionymi relacjami.
11. Zamknięcie listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Zarządu Regionu.
12. Prezentacje kandydatów do ZR połączone z możliwością zadawania pytań.
13. Wybory uzupełniające do ZR.
14. Sprawozdanie z działalności Grup Lokalnych działających w naszym regionie, problem
zaległych wyborów w niektórych grupach lokalnych oraz dyskusja na temat uruchomienia
w regionie Rady Regionu przewidzianej w §51 statutu.
15. Przedstawienie opracowanej w naszym, regionie propozycji strategii działania KODu Wlkp.
16. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do ZR.
17. Wolne głosy uczestników zebrania.
18. Przedstawienie, dyskusja i przyjęcie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
stowarzyszenia KOD – region Wielkopolska dotyczących najważniejszych obszarów
działania KOD w aspekcie ogólnokrajowym i regionalnym.
19. Zamknięcie zebrania.
III. Na podstawie par. 45 ust. 6 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Nadzwyczajne Walne
Zebranie Członków jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, o ile uczestniczy w nim co
najmniej połowa członków zwyczajnych danego regionu uprawnionych do głosowania. Wskazany przez
Zarząd Regionu w niniejszym zawiadomieniu termin i godzina rozpoczęcia zebrania jest traktowany jako
pierwszy termin, w stosunku do którego obowiązuje konieczność zebrania odpowiedniej liczby członków. W
wypadku braku quorum w pierwszym terminie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbędzie się w
drugim terminie, następującym nie wcześniej niż godzinę po upływie pierwszego terminu, tj. o godzinie
13.00.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbyte w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę
członków biorących w nim udział i zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.
IV. W związku z pkt 13 porządku obrad, tj. wyborami uzupełniającymi do Zarządu Regionu informujemy o
możliwości zgłaszania kandydatur do wyborów uzupełniających skład Zarządu Regionu KOD Wielkopolska.
Kandydatury można zgłaszać za pomocą formularza, który wraz z projektem regulaminu obrad stanowi
załącznik do niniejszego zawiadomienia.

