Δήλωση του R.A.D.I.Kal.A.
§1 Όνομα του συλλόγου:
Το όνομα της ένωσης είναι R.A.D.I.Kal.A.
§2 Σκοπός του συλλόγου:
Η ένωση έχει ως σκοπό
1. την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω έργων γνώσηςανταλλαγής
2. την προώθηση της δημόσιας υγείας μέσω του ενεργού ανακύκλωσης των
περιβαλλοντικών επιβλαβών προϊόντων
Ο σύλλογος εκπληρώνει τον σκοπό του με
1. την συμμετοχή των πολιτών στις δραστηριότητες για την προστασία του
περιβάλλοντος
2. τον σχεδιασμό καινοτόμων περιβαλλοντικών έργων που ταυτόχρονα έχουν
σκοπό να ενθαρύνουν τη σωματική δραστηριότητα
3. την διοργάνωση εκδηλώσεων και την κατάρτιση σεμιναρίων.
§3 Έδρα του συλλόγου:
Η έδρα της ένωσης βρίσκεται στο Enskede, δήμος της Στοκχόλμης, πόλη της
Στοκχόλμης.
§4 Σύνθεση Ένα μέλος της ένωσης είναι εκείνο που επιθυμεί να εργαστεί για το σκοπό της ένωσης
και Δεσμεύεται να καταβάλλει τα καταστατικά της ένωσης, καθώς και τέλος μέλους σύμφωνα με το
άρθρο 4.
§5 Τέλη συμμετοχής Μέλος θα καταβάλλει το τέλος μέλους που καθορίζεται ετησίως από την
ετήσια συνάντηση.
§6 Διοικητικό Συμβούλιο Το συμβούλιο αποτελείται από έναν πρόεδρο, ένα μέλος και έναν
αναπληρωτή. Το συμβούλιο διορίζει έναν αντιπρόεδρο Πρόεδρος, γραμματέας, ταμία και άλλα
μέλη που θεωρεί απαραίτητα.
Σε περίπτωση λήξης, εναλλακτικές πράξεις. Εάν ένα μέλος παραιτηθεί πριν από τη λήξη της
θητείας του, ένα Αναπληρωματικό μέλος λαμβάνει χώρα η θέση του για το χρόνο μέχρι τη
συνεδρίαση του επόμενου έτους.
§ 7 Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου Το συμβούλιο εκπροσωπεί την ένωση, παρακολουθεί τα
συμφέροντά της και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της.
Το Συμβούλιο αποφασίζει εξ ονόματος του Συνδέσμου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο
παρόν Καταστατικό. Σανίδα Των Διευθυντών θα επηρεάσει τις αποφάσεις που λαμβάνονται από
την ετήσια συνάντηση, τη διατήρηση των οικονομικών υποθέσεων του Την ένωση και τη
διατήρηση λογαριασμών και την υποβολή ετήσιων εκθέσεων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση Για
το τελευταίο οικονομικό έτος.
Το συμβούλιο συνεδριάζει όταν ο πρόεδρος το κρίνει απαραίτητο ή τουλάχιστον τρία μέλη του
διοικητικού συμβουλίου το ζητούν.
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζεται όταν είναι παρόντες τουλάχιστον 2 άτομα. Οι αποφάσεις
του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απλό τρόπο η πλειοψηφία. Στην περίπτωση
πανομοιότυπων ψήφων, ωστόσο, η γνώμη του προέδρου εφαρμόζει την απόφαση Γίνεται σε
εκλογές Με λαχειοφόρο αγορά. Η εταιρεία της ένωσης υπογράφεται από τον πρόεδρο της ένωσης
Και / ή μέλος όπως ορίζεται αντίστοιχα. Όπως ο ταμίας, ο γραμματέας (σε συνένωση, Εναλλακτικά
χωριστά).

Μπορείτε επίσης να γράψετε ότι "το διοικητικό συμβούλιο διορίζει" τις υπογράφουσες εταιρείες.
8§ Λογαριασμοί Το οικονομικό έτος είναι ημερολογιακό έτος.
Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβληθεί στους ελεγκτές της Ομοσπονδίας από
την 01/12.
§9 Ελεγκτές Το Διοικητικό Συμβούλιο επανεξετάζεται ετησίως από δύο ελεγκτές που διορίζονται
στο Ετήσιο Γενικό Συνάντηση. Οι ελεγκτές πρέπει να υποβάλουν την έκθεση ελέγχου τους το
αργότερο στις 01/12.
§10 Ετήσια Συνάντηση Η Τακτική Ετήσια Συνάντηση, η οποία είναι το ανώτατο όργανο λήψης
αποφάσεων του Συλλόγου, διεξάγεται Ετησίως πριν από την 01/04 Την ώρα και τον τόπο που
αποφασίζει το συμβούλιο. Γραπτή ειδοποίηση αποστέλλεται σε όλους Μέλη το αργότερο ένα μήνα
πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και το αργότερο 7 ημέρες πριν Την έκτακτη ετήσια
συνάντηση.
Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα:
1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα της συνεδρίασης.
2. Καθορισμός της διάρκειας της ψηφοφορίας.
3. Επιλογή πρωτοκόλλων και μετρητών φωνής.
4. Ερώτηση εάν η σύσκεψη έχει ανακοινωθεί σωστά.
5. Καθορισμός ημερήσιας διάταξης.
6. α) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την τελευταία χρήση.
Β) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων) για τις πιο
πρόσφατες εργασίες / Φορολογικό έτος.
7. Έκθεση ελέγχου για το οικονομικό έτος / οικονομικό έτος.
8. Ερώτηση σχετικά με την απαλλαγή στο διοικητικό συμβούλιο για το χρονικό διάστημα που
αφορά ο έλεγχος.
9. Καθορισμός των αμοιβών μελών.
10. Επιβεβαίωση του ev. Επιχειρηματικό σχέδιο και διαχείριση του προϋπολογισμού για το
ερχόμενο Επιχειρηματικό / οικονομικό έτος.
11.Επιλέξτε τον πρόεδρο της ένωσης για χρονικό διάστημα ενός έτους.
12.Val άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωτών τους για περίοδο ενός
έτους
13.Οι ελεγκτές και αναπληρωτές.
14.Συμμετοχή της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκαιρες προτάσεις υποβολής
προτάσεων.
15.Άλλες ερωτήσεις.
Οι αποφάσεις σε θέματα μείζονος οικονομικής σημασίας για την ένωση ή τα μέλη της δεν μπορεί
να είναι Δεδομένου ότι αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στη σύγκληση συνεδρίασης.
§ 11 Επιπλέον ετήσια συνεδρίαση Η πρόσθετη ετήσια συνεδρίαση πραγματοποιείται όταν το
συμβούλιο ή οι ελεγκτές διαπιστώσουν ότι είναι απαραίτητο ή τουλάχιστον Το 1/10 των μελών της
ένωσης απαιτεί αυτό με γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Του Η αίτηση πρέπει να
αναφέρει την περίπτωση (-ες) που τα μέλη θέλουν να επεξεργαστούν η συνάντηση. Επί Η πρόσθετη
ετήσια συνεδρίαση μπορεί να αφορά μόνο τα θέματα που αναφέρονται στην προκήρυξη.
§12 Δικαιώματα ψήφουΚατά την ετήσια συνεδρίαση, κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Τα δικαιώματα
ψήφου είναι προσωπικά (και μπορούν να ασκηθούν Με πληρεξούσιο).
§13 Απόφαση, ψηφοφορία και λήψη αποφάσεων Οι αποφάσεις λαμβάνονται με χειροκροτήματα
(βελονισμός) ή εάν ζητούνται με ψηφοφορία (ψηφοφορία).
Η ψηφοφορία είναι ανοικτή, εκτός από τις εκλογές όπου η τελική ψηφοφορία θα διεξαχθεί εάν
κάποιος το ζητήσει.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, με απλή πλειοψηφία. Με ίσα ποσοστά
ψηφοφορίας Ισχύει για τη γνώμη του προέδρου, αλλά με απόφαση η απόφαση λαμβάνεται με
λαχειοφόρο αγορά.
Ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να συμμετέχει σε απόφαση σχετικά με την
απαλλαγή για μέτρα διαχείρισης Για την οποία είναι υπεύθυνος, ούτε στην εκλογή του ελεγκτή.
Η συνεδρίαση καθορίζεται από τον αριθμό των επιλέξιμων μελών που είναι παρόντα στη
συνεδρίαση.
§14 Κανόνες τροποποίησης του καταστατικού Οι αλλαγές σε αυτά τα καταστατικά απαιτούν
αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με τουλάχιστον τα δύο τρίτα Του αριθμού των
ψηφισάντων.
Προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού μπορούν να υποβάλλονται τόσο από το μέλος όσο και
από το σανίδα.

