Rokovací poriadok konferencie ObFZ Rimavská Sobota
konanej dňa 16.03.2013
===========================================
1. Na konferencii sa zúčastňujú delegáti s právom hlasovať : a/ prezident klubu
b/. štatutárny zástupca FK /
keď prezident z vážnych dôvodov sa nevie zúčastniť/ musí mať písomné poverenie /zo
zasadnutia výboru a podpis 2 členov a prezidenta že môže zastupovať FK na konferencii/
2. Konferencia je uznášaniaschopná keď je prítomná nadpolovičná väčšina prítomných
delegátov s právom hlasovať na konferencii.
3. Priebeh konferencie - riadí predsedajúci ktorého poveril VV na svojom zasadnutí
13.02.2013 a pracovné predsedníctvo ako aj pracovné komisie.
O platnosti návrhov rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných delegátov právom
hlasovať.
4. Činnosť pracovných komisií riadia predsedovia + 2 členovia
5. Diskusie sa môže zúčastniť každý delegát konferencie- ktorý má mandát /aj hosť/
Čas vymedzený na diskusný príspevok je 3- minúty. Po vyčerpaní stanoveného
limitu je predsedajúci konferencie povinný upozorniť diskutujúceho na túto sku točnosť a požiadať ho o ukončenie diskusného príspevku.. Právo jedného diskusného
vystúpenia má každý delegát. Opakované vystúpenie môže na návrh predsedajúceho
schváliť konferencia . Čas na prednesenie faktickej poznámky je 1 minúta. .
6. Diskusia sa ukončí predčasne buď na návrh pracovného predsedníctva alebo na návrh
niektorého z delegátov s následným schválením prítomných delegátov na konferencii
/Hlasovať dáva predsedajúci /
7. Písomne pripravené diskusné príspevky môžu odovzdať delegáti aj hostia pracovnému
predsedníctvu. Pripomienky k Stanovám do 5.03.2013- písomne.
.
8. Predsedajúci konferencie nemôže diskusiu – komentovať, alebo iným spôsobom
obmedzovať názor diskutujúceho. Je však povinný nepripustiť k tej istej otázke dvakrát.
Nechať diskutovať toho istého delegáta.
9. Hlasovanie o protokolárnych veciach a predbežných dokumentoch sa uskutočňuje
verejným hlasovaním
hlasovaním. Rozhodnutie je právoplatné ak pre návrh hlasovala
nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať.

10 . Delegáti prítomní s právom hlasovať o uvoľnenie v priebehu konferencie/ neodkladné
.
prípady keď si to vážnosť situácie vyžaduje/ požiadajú pracovné predsedníctvo cez
predsedajúceho / Pokiaľ pracovné predsedníctvo dá súhlas vtedy delegát môže opustiť
rokovanie konferencie.
Pracovné komisie
Mandátová komisia
===============
Je trojčlenná - preveruje platnosť mandátov . Kontroluje prezenčné listiny. Predkladá
správu o účasti delegátov a hostí . Predkladá správu o uznášaniaschopnosti. / má 2-4
skrutátorov.
Volebná komisia
=============
Je trojčlenná uskutočňuje voľby a podáva správy z výsledkov.

Návrhová komisia
===============
Je trojčlenná . Konferencii predkladá návrh na uznesenie z konferencii ObFZ.
Všetky návrhy podané návrhovej komisii musia mať písomnú formu. /o inej forme
môže rozhodnúť konferencia pred zahájením diskusie /
Schválené Radou a VV ObFZ 13.2.2013

