POSLOVNIK,
o delu redne skupščine KLNB Slovenije, 04. 04. 2020
1.
Redno skupščino KLNB Slovenije sestavljajo redni člani/-ce kluba in častni člani/-ce.
2.
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj polovica vseh članov. Če ob
predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut, nato je skupščina sklepčna, če je
navzočih vsaj 3/10 članov. Če skupščina še vedno ni sklepčna, se začetek ponovno odloži za 30 minut, nakar
je skupščina sklepčna, če je navzočih vsaj 2/10 članov.
Skupščina lahko z delom prične v skladu s 25. členom Statuta KLNB Slovenije, pri čemer so sklepi
skupščine veljavni, če je zanje glasovala večina navzočih članov, razen če je v posameznem primeru
določeno drugače.
3.
Vsak član ima 1 glas. Skupščina razpravlja samo o točkah, ki so na dnevnem redu skupščine.
4.
Skupščino vodi na začetku zasedanja izvoljeno predsedstvo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov.
Delovni organi skupščine, ki jih na začetku izvolijo člani, so še: zapisnikar in dva overitelja zapisnika.
5.
Pred sprejemom sklepov verifikacijska komisija poda poročilo o prisotnosti članov.
6.
Na zasedanju skupščine so lahko navzoči tudi povabljeni gostje.
7.
Na zasedanju skupščine lahko razpravljajo samo člani KLNB Slovenije.
8.
Pravico odločanja in glasovanja imajo samo člani KLNB Slovenije.
9.
Člani, ki želijo razpravljati, se z dvigom roke prijavijo na razpravo, h kateri jih povabi delovno predsedstvo.
Razpravlja se lahko samo o trenutni točki dnevnega reda. Pravico do razprave imajo tudi povabljeni gostje.
10.
Delovno predsedstvo določi čas razprave posameznega razpravljavca. Lahko tudi skrajša čas trajanja
posamezne razprave, opozori in odvzame besedo razpravljavcu, ki se ne drži predmeta razprave, odreja
odmor v času zasedanja skupščine in odloča o drugih ukrepih, ki so potrebni za uspešno delo skupščine.
Posamezni razpravljavec ima v okviru ene prijavljene razprave pravico do ene replike.
11.
Glasovanje je javno z dvigom rok.
12.
Poslovnik sprejme skupščina z javnim glasovanjem z večino glasov navzočih članov KLNB Slovenije.
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