Rozhodnutí výboru Klubu chovatelů bišonků, z. s.
o způsobu elektronického hlasování
Z důvodu potřeby v závažných případech učinit urychlené rozhodnutí výboru rozhodl výbor
Klubu chovatelů bišonků, z. s. o následujícím postupu elektronické formy hlasování (dále jen
EH):
1. Elektronické hlasování se využívá pouze v opodstatněných případech. Z tohoto
důvodu je nutný souhlas minimálně dvou členů výboru k zahájení a rozeslání e-mailu
o elektronickém hlasování. Tito členové musí být uvedeni v textu e-mailu jako
spolupodepsaní členové výboru vyvolávající EH.
2. Předpokladem je on-line přítomnost členů a jejich možnost se k hlasování vyjádřit.
Pokud člen výboru z jakéhokoli důvodu nehlasuje nebo nepošle své vyjádření do
termínu, který je stanoven, tak je to považováno za to, že se zdržel hlasování.
3. Předmět hlasování musí být stručně popsán a na závěr vyjádřen jednoznačně
položenou otázkou. Odpověď pak musí být vyjádřen jedním ze tří způsobů:
a) ANO – souhlasím
b) NE – nesouhlasím
c) zdržuji se hlasování (lze i uvést důvod: nedostatek informací, času se
problémem zabývat či jiný důvod).
Mimo předmětu EH musí být uveden i termín – datum a čas do kdy je možné
právoplatně hlasovat. Minimální doba pro hlasování je 24 hodin.
4. Aby bylo možné prohlásit hlasování za platné, musí se vyjádřit nadpoloviční většina
členů výboru.
5. Elektronické hlasování musí být prokazatelně zdokumentováno tím, že e-mail byl
jednorázově rozeslán všem členům výboru. Aby hlasování prošlo kladně, musí
souhlasit (vyjádřit se PRO) nadpoloviční většina. Pokud tomu tak není, tak je nutno se
k problému vrátit na řádném jednání výboru a rozhodnutí musí projít řádným
hlasováním.
6. Vzor vyhlášení elektrického hlasování: „PER ROLLAM č. …./2017 ……. jména dvou
členů HV ……….. popis předmětu či důvodu hlasování ……… datum a čas ukončení
hlasování“
7. Elektronické hlasování a jeho výsledek
nadcházejícího řádného jednání výboru.

bude

uveden v zápisu

z prvního

8. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem schválení.

V Praze dne 4. 7. 2017

