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13.05.2011

W sprawie przyjęcia protokołu z
dnia 22.10.2010r.

W wyniku głosowania Walne Zebranie jednogłośnie postanawia zatwierdzić protokół z dnia 22.10.2010r.

22

13.05.2011

O bilansie strat i zysków za rok
2010

Stowarzyszenie przyjmuje i zatwierdza Bilans i Rachunek strat i zysków za rok 2010
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W sprawie zmian w Statucie W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto następujące zmiany:
Stowarzyszenia SERMO
1. W § 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Podejmowanie działań mających na celu standaryzację kryteriów oceny
wyników nauczania oraz podejmowanie działań akredytacyjnych;
2. W § 7 po pkt. 3 dodać pkt. 4 o następującej treści: członków z głosem doradczym;
3. W § 8 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: zgłosił swe wstąpienie na podstawie deklaracji członkowskiej oraz opłacił
składkę członkowską do końca I kwartału danego roku kalendarzowego;
4. W § 9 po pkt. 2 dodać pkt. 3 o treści: Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w życiu
Stowarzyszenia, a w szczególności przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:
a) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
b) korzystać z lokali Stowarzyszenia,
c) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
d) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
e) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do
dyspozycji członków,
f) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
5. W § 10:
a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zostanie
przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej;
b) pkt. 3 otrzymuje brzmienie: Członek wspierający ma prawa i obowiązki określone regulaminem
zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia;
c) po pkt. 3 dodać pkt. 4 o następującej treści: Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek
członkowskich.
6. W § 11 po pkt. 3 dodać:
a) pkt. 4 o następującej treści: Członkiem z głosem doradczym może być osoba fizyczna, wybitnie zasłużona

dla Stowarzyszenia, przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji
członkowskiej;
b) pkt. 5 o następującej treści: Członek z głosem doradczym ma prawo uczestniczenia w walnych
zebraniach;
c) pkt. 6 o następującej treści: Członek z głosem doradczym opłaca składkę członkowską w wysokości ½
składki rocznej, do końca I kwartału roku kalendarzowego;
d) pkt. 7 o następującej treści: Członek z głosem doradczym ma prawa i obowiązki określone regulaminem
zatwierdzonym przez zarząd Stowarzyszenia.
7. § 12 otrzymuje brzmienie: Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) swoją postawa i działaniami przyczyniać się do wzrostu i roli znaczenia Stowarzyszenia,
b) dbać o jego dobre imię,
c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
e) regularnie opłacać składki
8. W § 16 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni oraz mogą wziąć w
nim udział z głosem doradczym członkowie honorowi, członkowie wspierający, członkowie z głosem doradczym
oraz zaproszeni goście.
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W sprawie członkostwa
honorowego prof. Bohdana
Macukowa

W wyniku głosowania przyjęto kandydaturę
prof. Bohdana Macukowa, który został członkiem honorowym Stowarzyszenia SERMO.

