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Regulamin zarządu stowarzyszenia  

BMW M POWER KLUB 
 

 

 

 

1. Na pierwszym posiedzeniu zarządu następuje podział zadań i kompetencji pomiędzy 

członkami zarządu. 

 

2. Posiedzenie zarządu powinno odbywać się co najmniej raz w miesiącu. 

 

3. W razie potrzeby zarząd zwołuje się natychmiastowo 

 

4. Uchwały zarządu nabierają ważności po ich przyjęciu w trybie glosowania. 

 

5. Obradami zarządu kieruje prezes, a w razie jego nie obecności wyznaczony członek 

zarządu. 

 

6. W posiedzeniach zarządu mogą brać udział osoby zaproszone przez zarząd w 

charakterze gości, doradców bądź referentów. 

 

7. Na posiedzenia zarządu mogą być zaproszeni członkowie komisji rewizyjnej klubu. 

 

8. W przypadku podejmowania decyzji, mających wpływ na działanie klubu z zebrania 

zarządu sporządzany jest protokół – uchwała. 

 

9. Na posiedzeniach zarządu jego członkowie składają sprawozdanie z ważnych prac, 

decyzji i uchwal podjętych na poprzednich posiedzeniach. 

 

10. W okresie miedzy posiedzeniami zarządu działalnością klubu kieruje prezes, który za 

swoje postanowienia odpowiada przed zarządem. 

 

11. W razie niemożliwości pełnienia funkcji przez innego z członków zarządu, zarząd 

zwołuje walne zgromadzenie członków klubu w celu wybrania nowego członka 

zarządu. 

 

12. W razie zmiany na którymkolwiek ze stanowisk zarządu, aktualnie wyłoniony członek 

zarządu obejmuje funkcje z dniem wyboru. 
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13. W przypadku nieobecności Prezesa zarządu jego prawa i obowiązki przejmuje Vice 

Prezes zarządu lub osoba przez niego wyznaczona. 

 

14. Do obowiązków Prezesa klubu należy: 

a) czynności wynikające ze statutu klubu 

b) prawa i obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu 

c) nadzór nad realizacja postanowień i uchwal zarządu 

d) reprezentowani e klubu na zewnątrz. 

 

15. Ponadto podczas przygotowań do imprez oraz w trakcie ich trwania prezes koordynuje 

prace klubu oraz reprezentuje klub medialnie. 

 

16. Podczas organizowanych imprez masowych przez klub, w określonych przez prawo 

przypadkach, Prezes odpowiada prawnie w imieniu klubu. 

 

17. W sprawach nieokreślonych w regulaminie reguluje ustawa o stowarzyszeniach. 

 

18. Podczas nieobecności lub na zlecenie Prezesa zarządu Vice Prezes przejmuje jego prawa 

i obowiązki. 

 

19. Do obowiązków Vice Prezesa należy: 

a) prawa i czynności wynikające ze statutu klubu wynikające z niniejszego 

regulaminu.  

b) oraz inne czynności zlecone przez zarząd. 

 

20. Do obowiązków Asystenta zarządu należy: 

a) prowadzenia i gromadzenia dokumentacji  klubu. 

b) przygotowanie wniosków i dokumentacji dotyczących organizowanych       przez 

klub imprez masowych nad działalnością biura imprezy oraz służbami 

informacyjnymi. 

c) prowadzenie korespondencji klubu. 

 

21. Do obowiązków Skarbnika należą: 

a) kontrola nad finansami klubu oraz obsługa konta klubowego. 

b) regulowanie składek członkowskich 

c) regulowanie Bierzach należności związanych z działalnością statutowa klubu 

d) rozliczanie finansowe organizowanych imprez przez klub 

e) co miesięczne sprawozdanie finansowe z działalności klubu, przedstawiane 

komisji rewizyjnej i zarządowi klubu. 

f) ścisła współpraca w sprawach finansowych z prezesem klubu 
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g) księgowa współpraca w imieniu zarządu klubu 

 

22. Zarząd przygotowuje cala dokumentacje oraz plany organizacji imprezy jak i   podział 

obowiązków klubowiczów podczas organizowanych imprez. 

 

23. W imieniu zarządu klubu dokumentacje podpisuje prezes klubu. 

 

24. Regulamin zatwierdzony w dniu 10.12.2009r. wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  


