Jednací řád členské schůze BC ČR
1) Jednání členské schůze BC ČR se řídí programem, který schválí členové. Řídí ji předsedající
členské schůze BC ČR.
2) Hlasovat na členské schůzi mohou pouze přítomní členové BC ČR s hlasovacím
právem.
3) Členská schůze volí
• tříčlenné komise:
– mandátovou
– volební
– návrhovou pro přípravu usnesení
• zapisovatele
4) Počet hlasů odpovídá počtu přítomných členů BC s hlasovacím právem.
Hlasovací právo nenáleží členům BC trvale bydlícím v zahraničí a členům mladším
18 let.
5) Hlasovací právo členů BC na členské schůzi je nepřenosné.
6) Podávat návrhy členské schůzi mají právo členové BC a stávající orgány BC ČR.
7) O podaných návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly podány. Byl-li podán
protinávrh, hlasuje se nejprve o původně podaném návrhu, nebyl-li přijat, hlasuje
se o dalších návrzích v pořadí, v jakém byly podány; byl-li některý z návrhů
přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje. Předsedající může žádat písemné znění
nebo doslovné zopakování návrhu nebo technické připomínky.
8) Předsedající oznámí, v jakém znění se bude o podaných návrzích hlasovat. Pro
zpracování připomínek může být předsedajícím vyhlášena přestávka. O přestávku
mohou za účelem porady požádat i členové BC.
9) Při hlasování se hlasy členů BC sčítají. Sčítání hlasů zajišťuje mandátová
komise. Předseda mandátové komise oznámí veřejně počet hlasů pro a
proti. Rozdíl mezi celkovým počtem přítomných členů BC a součtem hlasů „pro“
a „proti“ bude kvalifikován jako „zdržel se hlasování“. O výsledcích hlasování je
veden protokol.
10) Členové BC ČR se o slovo hlásí a respektují pokyny předsedajícího.
11) Diskusní příspěvek by neměl přesáhnout 3 minuty. O delším příspěvku má podle
jeho závažnosti právo rozhodnout předsedající. Jiná osoba než člen BC nesmí vstupovat do diskuse
ani jinak narušovat průběh členské schůze.
12) Členská schůze BC ČR přijímá závěrečné usnesení. Přijaté usnesení musí být
podepsáno návrhovou komisí. Usnesení schůze bude po jejím konání zveřejněno
na webu Beagle Clubu ČR.

Procedurální postupy k členské schůzi BC ČR
1. Jakýkoli návrh na změnu předpisů BC ČR, návrhy kandidátů do
výboru klubu BC ČR a návrhy kandidátů do dozorčí rady BC ČR podává člen BC ČR
členské schůzi předem písemně prostřednictvím výboru BC ČR nejpozději do
data uzávěrky, které stanoví organizační výbor BC ČR.
2. Z návrhu kandidáta musí být zřetelné kdo kandiduje a do kterého orgánu klubu.

