REGUALMIN PRACY ZARZĄDU
MIĘDZYCHODZKIEGO KLUBU SPORTOWYCH GIER
KARCIANYCH I UMYSŁOWYCH KONTRA – REJ
W MIĘDZYCHODZIE
§1
Zarząd GKSGK i U Kontra w kadencji 2015 – 2016 wybrany został na
Walnym Zebraniu Założycielskim w dniu 24 kwietnia 2015 roku w składzie
pięcioosobowym – prezes, wiceprezes ds. organizacyjnych, sekretarz, skarbnik oraz
członek zarządu.
§2
1. Pracami Zarządu kieruje prezes Klubu, który w razie dłuższej swojej
nieobecności może pisemnie scedować kierowanie pracami Zarządu,
wiceprezesowi ds. organizacyjnych, sekretarzowi lub skarbnikowi.
2. Prezes reprezentuje Klub na zewnątrz oraz posiada wyłączne prawo
zwoływania posiedzeń Zarządu Klubu.
3. W sprawach majątkowych prezes współdziała z członkami zarządu zgodnie
z § 37 statutu.
§3
1. Kompetencje i obowiązki Zarządu Klubu określa statut MKSGK i U Kontra
- Rej w § 25.
2. Głównym celem Zarządu jest jak najlepsze wdrożenie uchwał Walnego
Zebrania Założycielskiego z dnia 24.04.2015r. oraz kierowanie bieżącymi
sprawami Klubu, w tym analizowanie pracy poszczególnych sekcji powołanych
przez Zarząd.
3. Zgodnie ze statutem Zarząd Klubu obraduje minimum raz w kwartale.
§4
Zarząd pracuje w oparciu o przyjęty na każdy rok kalendarzowy plan pracy.
§5
1. Posiedzenia Zarządu muszą protokołowane oraz podpisane przez
protokolanta i prezesa.
2. Uchwały i postanowienia Zarządu rozstrzygane są zwykłą większością głosów,
a w razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa.
3. Podjęte uchwały i postanowienia wymagają odrębnej rejestracji z określeniem
numeru i daty podjęcia.
4. Każde kolejne posiedzenie Zarządu winno dokonać analizy stopnia realizacji
uchwał i postanowień poprzednich posiedzeń, aż do pełnego ich wdrożenia.
5. Nadzór nad realizacją uchwał i postanowień Zarządu sprawuje prezes Klubu.

§6
1. Zgodnie z zapisem w § 28 w posiedzeniach Zarządu uczestniczy
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu lub wyznaczony przez niego
członek tej Komisji.
§7
1. W posiedzeniach Zarządu Klubu uczestniczy menedżer Klubu.
2. W
posiedzeniach
mogą
uczestniczyć
również
przewodniczący
poszczególnych sekcji lub delegowani przez nich członkowie zarządów sekcji.
3. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni Goście przez
prezesa Klubu.
§8
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Klubu oraz
Walnemu Zebraniu Członków.
§9
Regulamin zatwierdzony został na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 17 lipca 2015r.

