Rozdział B.5

niedziela, 30 marca 2014 18:56

STATUT i REGULAMIN
1 REGIONU
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

PRZYJĘTE W NOORWIJKERHOUT
STATUT
17 KWIETNIA
) i ZMIENIONY
1987 ROKUWRZESIEŃ
i ZMIENIONY
REGULAMIN
1995
PAŹDZIERNIK
(
1992
) i ZMIE
(
B. REGULAMIN
Rozdział B.5

Zasady Wyboru Komitetu Wykonawczego

TABELA 2 Harmonogram wyboru do składu Komitetu Wykonawczego

Lista kandydatów w wyborach do KW powinna zwykle zostać podana do wiadomości delegatów
W przypadku kandydatów na stanowisko Skarbnika, istnieje wymóg zgłaszania kandydatów w fo
Mimo że dane kandydatów są zwykle podawane przez Stowarzyszenia Członkowskie z wyprzedze

Dzień lub pora
Procedura
Realizacja
w trakcie rejestracji delegatów
rozdanie formularzy nominacyjnych
Sekretariat
3. dzień Konferencji przeddostarczenie
18.00
CV kandydatów
Sekretariat,
do Sekretariatu
kandydaci
4. dzień Konferencji (przed
ogłoszenie
9.00)
list kandydatów
Komitet
łącznieWyborczy
z nominowanymi
i Sekretariat
z wyprzedzeniem w for
4. dzień Konferencji
przygotowanie kart do głosowania
Komitet Wyborczy i Sekretariat
4. dzień Konferencji (między
odbiór
18.00
formularzy
a 19.00)do głosowania
szefowiez delegacji
Sekretariatu
ostatni dzień Konferencji (ostatnie
imienny odbiór
Posiedzenie
formularzy
Plenarne)
Komitet
do głosowania
Wyborczy
od Szefów Delegacji; liczenie głos

* Pierwszym dniem Konferencji jest, zgodnie z pkt. B.1.12.1, dzień, w którym odbywa się pierw
B.5.1
Komitet Wykonawczy jest wybierany na ostatnim Posiedzeniu Plenarnym Ko
B.5.1
.1.
Członkowie Komitetu Wykonawczego są licencjo
B.5.
2
Drugiego dnia Konferencji Generalnej Sekretariat pr
B.5.
3
Formularz nominacyjny zawiera:
B.5.3.1.
- imię i nazwisko nominowanego, znak wywoławczy i nazwa nominując
B.5.3.2.
- podpis nominowanego potwierdzający gotowość do kandydowania,
B.5.3.3.
- stanowisko nominacji; w przypadku nominacji na jedno z czterech na
B.5.3.4.
- podpis i znak wywoławczy nominującego, który musi być szefem dele
B.5.3.5.
- podpis i znak wywoławczy popierającego wniosek, który musi być sz
B.5.3.6.
- podpis i znak wywoławczy szefa delegacji nominowanego lub pisemn
B.5.3.7.
- w przypadku nominacji na stanowisko Skarbnika oświadczenie nomin
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B.5.4
Kandydatów biorących udział w wyborach do Komitetu Wykonawczego doty
B.5.5
Nie później niż do godziny 18.00 trzeciego dnia Konferencji każdy kandydat
B.5.6
Czwartego dnia Konferencji Generalnej Komitet Wyborczy ogłasza ostatecz
Jeśli zgodnie z pkt. 5.3.3 powyżej kandydat wyraził gotowość do wzięcia udziału w wyborach na zwykłeg
W przypadku braku członków kandydujących na więcej niż jedno stanowisko w KW przygotowuje się wy
Powyższe ujednolicone karty do głosowania umieszczone w identycznych kopertach odbierają szefowie
B.5.7
Na ostatnim Posiedzeniu Plenarnym najpierw odbywa się głosowanie w spra
B.5.8
Oddanie głosu odbywa się poprzez postawienie znaku “X” przy nazwisku wy
B.5.9
W każdym głosowaniu, kartę do głosowania uznaje się za nieważną jeśli:
B.5.9.1.
- wybrano więcej kandydatów niż jest wolnych miejsc,
B.5.9.2.
- jest podpisana lub oznaczona w sposób umożliwiający identyfikację j
B.5.9.3.
- zawiera nazwiska osób, które oficjalnie nie biorą udziału w wyborach.
B.5.10
Na ostatnim Posiedzeniu Plenarnym Komitet Wyborczy najpierw zbiera wsz
B.5.10.1.
Po zebraniu kart z każdego z dwóch głosowań Komitet Wyborczy przep
B.5.11
W przypadku oddania równej liczby głosów na jednego kandydata lub wielu
B.5.12
Jakiekolwiek poważne sprzeciwy dotyczące trybu głosowania powinny zosta
B.5.13
Po zakończeniu głosowania i uznaniu je za ważne dokumenty nominacyjne
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