Porządek obrad Rady Delegatów Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP –
Opole, 5.07.2020 r.
1. Otwarcie zebrania przez przewodniczącą Zarządu Krajowego ZMMN w RP – Katrin
Koschny;
2. Sporządzenie listy obecności, połączenie online i stwierdzenie wymaganego quorum;
3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta;
4. Omówienie procedur i zasad głosowania;
5. Wybór komisji wnioskowo-skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Przemówienia zaproszonych gości;
8. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Krajowego za rok 2019;
9. Sprawozdanie finansowe za rok 2019;
10. Sprawozdanie z działalności biura za rok 2019;
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019;
12. Dyskusja;
13. Przyjęcie sprawozdań w drodze uchwał;
14. Wybory Zarządu Krajowego Związku na kadencję 2020 – 2022;
15. Przedstawienie kandydatur, prezentacje kandydatów, dyskusja i możliwość zadawania
pytań;
16. Głosowania;
17. Przedstawienie wyników głosowań;
18. Wybór Komisji Rewizyjnej Związku na kadencję 2020-2022;
19. Przedstawienie kandydatur, prezentacje kandydatów, dyskusja i możliwość zadawania
pytań;
20. Głosowania;
21. Przedstawienie wyników głosowań;
22. Przekazanie głosu wybranemu Przewodniczącemu Zarządu Krajowego;
23. Wolne wnioski;
24. Podziękowania i zakończenie obrad.

Informacja
Informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust. 1b i 1c ustawy Prawo o stowarzyszeniach dopuszcza się
możliwość udziału w Radzie Delegatów przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej oraz wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach.
W związku z powyższym, prosimy delegatów, którzy planują uczestniczyć w Radzie
Delegatów w formie zdalnej, o przesłanie odpowiedniej wiadomości za pośrednictwem adresu
e-mail: komisja@bjdm.eu

Komisja ds. Rady Delegatów 2020, spełniając ustawowe wymagania, zapewnia przy tym:
a) transmisję obrad w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy
stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
c) możliwość wykonywania prawa głosu w trakcie posiedzenia osobiście lub przez
pełnomocnika;

Opis sposobu uczestnictwa oraz głosowania zdalnego:
1. Delegaci, którzy wyrazili chęć udziału w Radzie Delegatów w sposób zdalny, proszeni
są o połączenie się za pośrednictwem platformy Google Meet o godz. 10.55 za
pomocą wskazanego poniżej adresu www: https://meet.google.com/wfs-ayuc-tts.
2. Do udziału w Radzie Delegatów online wymagane jest posiadanie włączonej,
działającej kamery oraz mikrofonu. Członek Komisji ds. Rady Delegatów, a następnie
przewodniczący obrad potwierdzą tożsamość uczestnika oraz stan połączenia
internetowego.
3. Realizując swoje prawo głosu w głosowaniu jawnym, delegat w polu wiadomości
tekstowych wpisze odpowiedni komunikat: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” oraz
dodatkowo, na prośbę przewodniczącego obrad, potwierdzi swój głos za pomocą
komunikatu głosowego.
4. Realizując swoje prawo głosu w głosowaniu tajnym, delegat zostanie poproszony o
wypełnienie oraz przesłanie udostępnionej mu ankiety (formularz Google),
zawierającej informację o przedmiocie głosowania oraz pola z odpowiedziami: „za”,

„przeciw”,

„wstrzymuję

się”.

Członkowie

komisji

wnioskowo-skrutacyjnej

uwzględnią przesłany głos, wpisując go do wyników głosowania, dbając przy tym o
zachowanie w możliwie najwyższym stopniu zasady tajności głosowania.

