REGULAMIN
GRUPY GÓRNOŚLĄSKIEJ
Sekcji Katowickiej DAV z siedzibą w Salzgitter
OGÓLNE
I)

NAZWA i SIEDZIBA
* (w dalszej części
regulaminu będziemy używać skrótu "Grupa OS") jest oddziałem Sekcji
Katowickiej Deutschen Alpenverein e.V. (w dalszej części nazywanej "Sekcja")
zgodnie z treścią § 13 Statutu Sekcji (w dalszej części "Statut").

1. * Ortsgruppe Oberschlesien/ Grupa Górnośląska

2. Grupa nosi nazwę: Ortsgruppe Oberschlesien der Sektion Kattowitz des

Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V.
3. Grupa ma swoją siedzibę w Katowicach.
II)

CELE GRUPY

Grupa OS realizuje cele Sekcji ze szczególnym uwzględnieniem spraw członków
Sekcji, którymi się opiekuje, a w szczególności mieszkających w jej zasięgu i
należących do Grupy.
III)

ZWIĄZKI z SEKCJĄ
1. Grupa OS zarządza przyznanymi jej w budżecie Sekcji, a następnie
przekazanymi środkami na podstawie własnego budżetu.
2. Rok budżetowy (zgodnie z

§ 5 Statutu) Sekcji jest również rokiem

budżetowym Grupy OS.
3. Grupa OS posiada własną kasę dla której prowadzi księgi rachunkowe, które

w każdym momencie są do wglądu Sekcji (Audytor patrz §24 statutu sekcji).
4. Najpóźniej do 6 tygodni po końcu roku obrachunkowego Grupa OS
przedkłada Zarządowi Sekcji rozliczenie roczne.
5. Grupa OS oprócz rozliczenia przedkłada Zarządowi roczne sprawozdanie. Na
żądanie zarządu Sekcji sprawozdanie musi zawierać informacje na temat
należących do zakresu działań Grupy wydarzeń, a w szczególności operacji
finansowych.
6. Grupa OS razem z rozliczeniem rocznym przekazuje listę inwentaryzacyjną

posiadanych przez Grupę dóbr. Jeśli jakiekolwiek części wyposażenia z
rzeczy Grupy zostaną wypożyczone to Sekcja nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za ich uszkodzenia. Wypożyczający jest odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia bądź utratę pożyczonego przedmiotu.

7. Decyzje i zarządzenia organów Sekcji są dla Grupy OS wiążące.
CZŁONKOSTWO
IV)

PRZYNALEŻNOŚĆ do GRUPY OBERSCHLESIEN
1. Członek
Grupa OS ma członków w kategoriach: A(1000), B(2000), C(3000),
juniorów(4000), dzieci(5000), rodziny(7000), honorowych członków(A-1010
lub B-2010) analogicznie do DAV. Członkowie grupy należą do Sekcji
Katowickiej DAV.
2. Prawa, obowiązki i ograniczona odpowiedzialność członków Grupy OS

odpowiadają §§ 6 i 7 statutu Sekcji.
3. Przyjęcie do Grupy OS
Przyjęcie do Grupy OS reguluje § 9 statutu Sekcji i obowiązuje wewnątrz
Grupy OS analogicznie
4. Zakończenie członkostwa:
Zakończenie członkostwa regulują §§ 10 - 12 statutu sekcji i obowiązują
wewnątrz grupy OS analogicznie.
V)

ORGANY GRUPY OS
Organami grupy OS są :
1. Zarząd
2. Walne Zgromadzenie Członków
ZARZĄD

VI) SKŁAD i WYBÓR ZARZĄDU GRUPY OS
1.

2.

Zarząd Grupy OS składa się z 7 osób:
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Skarbnik, Sekretarz, Referent do
spraw młodzieży i/lub do 4 ławników.
Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenie Członków
Grupy OS na okres 3 lat w głosowaniu tajnym lub również w inny sposób jeśli
nikt nie wniesie głosu sprzeciwu. Ponowny wybór jest dozwolony. Zarząd
sprawuje swoją funkcję, aż do wyboru nowego Zarządu.

3.

Do przeprowadzenia wyborów Zarządu wybierany jest prowadzący
głosowanie, który nie należy do Zarządu i nie należy do grupy osób, które
startują w wyborach.

4.

Grupa OS informuje organy Sekcji o wszystkich zmianach w Zarządzie na
bieżąco.

5.

Kolejne szczegóły dotyczące tego punktu są opisane w § 5 statutu sekcji.

VII)

REPREZENTACJA

1. Jeżeli przewodniczący nie może wykonywać swoich obowiązków zastępuje go
wiceprzewodniczący. Gdy i on nie może wykonywać swoich obowiązków
zastępowany jest przez skarbnika.
2. Jeśli wiceprzewodniczący nie może
zastępowany jest przez skarbnika.

wykonywać

swoich

obowiązków

3. Przewodniczący lub gdy on nie może wykonywać swoich obowiązków jego

zastępca mogą dla Grupy OS w ramach zatwierdzonego budżetu zawierać
transakcje do wysokości 1000 euro. Przy transakcjach na wyższą kwotę
potrzebna jest uchwała Zarządu. Może w niektórych przypadkach wystarczyć
współudział jednego dodatkowego członka Zarządu, patrz § 16 Statutu
Sekcji.
VIII)

ZADANIA
Zadania Zarządu reguluje § 17 Statutu Sekcji.

IX)

PORZĄDEK OBRAD ZARZĄDU GRUPY OS
1. Zarząd jest zwoływany przez przewodniczącego. W wypadku gdy
przewodniczący nie może wykonywać swoich obowiązków może to zrobić
wiceprzewodniczący. Gdy i on nie może wykonywać swoich obowiązków
zwołać powiedzenie Zarządu może skarbnik. Zarząd może podejmować
decyzji gdy więcej jak połowa Zarządu jest obecna. Zarząd może skutecznie
podejmować decyzje również jeśli cel spotkania nie został przy zwołaniu
Zarządu podany.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków Zarządu
obecnych przy głosowaniu. Przy równej ilości głosów wniosek jest odrzucany.
3. Zarząd musi zostać powołany jeśli zażąda tego co najmniej trzech członków
Zarządu.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
X)

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW GRUPY OS
1.

Powołaniu, zadaniom i przebiegowi obrad Walnego Zgromadzenia Członków
odpowiadają §§ 20 – 22 Statutu Sekcji.

2.

Zwykłe Walne Zgromadzenie Członków Grupy musi zostać zwołane
najpóźniej na 4 tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem Członków Sekcji
Katowickiej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XI)

KLAUZULA GENERALNA
Regulamin Grupy OS nie może regulować wszystkich mogących wystąpić
sytuacji. Ustanawia on jedynie wytyczne. W przypadku wątpliwości decyduje
Zarząd Sekcji Katowickiej w porozumieniu z Zarządem Grupy OS.
ROZWIĄZANIE

XII)

ROZWIĄZANIE GRUPY OS

1. O rozwiązaniu Grupy OS decyduje Walne Zgromadzenie Członków

większością trzech czwartych głosów obecnych na spotkaniu członków. Jeśli
obecnych na spotkaniu członków będzie mniej jak jedna trzecia wszystkich
członków to rozwiązanie grupy może nastąpić dopiero na następnym (w
kolejności) Walnym Zgromadzeniu Członków już bez brania pod uwagę iość
zebranych członków. Przedstawione możliwości przeniesione są również na
Sekcję. Bliższe szczegóły zawarte są w § 25 Statutu Sekcji.
2. Decyzję o rozwiązaniu grypy może również podjąć walne zgromadzenie
członków Sekcji w przypadku dopuszczenia się przez grupę rażących
wykroczeń w stosunku do sekcji lub całego DAV.
3. Wszystkie dobra materialne grupy po rozwiązaniu są przekazane Sekcji.
XIII)

WEJŚCIE W ŻYCIE

Regulamin Grupy OS wchodzi w życie gdy uchwali go Walne Zgromadzenie Grupy
OS i odpowiednie elementy wymienione w § 13 ustęp 3 Statutu Sekcji zostaną przez
Zarząd Sekcji zatwierdzone.

