12.
Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy přijala členská schůze spolku dne 29. října 2014.

STANOVY

Společnos pro studium sekt
a nových náboženských směrů, z. s.

1.
Název spolku:
Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, z. s.
2.
Sídlo spolku:
Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4

a)
b)
c)
d)
e)

3.
Cíl a činnost spolku:
Studium sekt a nových náboženských směrů v České republice
Poskytování informací o předmětu studia veřejnos
Poradenství o předmětu studia
Publikační a vydavatelská činnost
Pořádání konferencí a sympozií

4.
Orgány spolku:
Nejvyšším orgánem je členská schůze. Usnášeníschopná je při účas nejméně
tře ny členů spolku. Výbor spolku svolává členskou schůzi podle potřeby,
zpravidla jednou za rok.

a)
b)
c)
d)

4.1. Členská schůze
schvaluje výsledky hospodaření za kalendářní rok;
schvaluje změny stanov spolku;
volí tříčlenný výbor a revizora hospodaření na období tří let;
odvolává předsedu, pokladníka a mluvčího.

4.2. Výbor
a) je svoláván na návrh předsedy nebo dvou členů výboru;
b) je usnášeníschopný při účas všech tří členů výboru;
c) volí ze svého středu předsedu a mluvčího spolku;
d) jmenuje pokladníka spolku;
e) předseda a mluvčí výboru zastupují spolek navenek a jednají jeho
jménem;
f) k zajištění činnos spolku může výbor zřídit sekretariát spolku.

5.
Členství ve spolku
Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let na základě písemné
přihlášky doporučené dvěma členy spolku a po schválení nadpoloviční většinou
členů spolku.
6.
Místní pobočky
Spolek zakládá v případě potřeby místní pobočky, které se řídí stanovami
spolku a organizačním řádem.
7.
Zánik členství
Členství ve spolku zaniká kromě smr
a) písemným oznámením o vystoupení;
b) rozhodnu m nadpoloviční většiny ostatních členů.
8.
Práva a povinnos členů
Člen má právo
a) volit a být volen do výboru spolku;
b) iniciovat činnost spolku.
Člen je povinen
a) účastnit se členských schůzí spolku;
b) pla t členské příspěvky, jejichž výši stanovuje členská schůze.
9.
Náklady na činnost spolku
Náklady na činnost spolku se hradí zejména z příspěvků, darů a z příjmů
z osvětové činnos , přednášek, konferencí. O příjmech a výdajích se vede
pokladní kniha.
10.
Zánik spolku
Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním z rozhodnu nadpoloviční většiny
členů spolku. O majetkovém vypořádání rozhodne členská schůze.
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