Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej RAZEM w Poznaniu

§ 1
	Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
	Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone w ustawach i statucie Spółdzielni.

§ 2
	O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie są powiadamiani na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia przez wywieszenie ogłoszeń w biurach Spółdzielni i budynkach administrowanych przez Spółdzielnię.
	Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu wyłącznie osobiście.
	Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swojego opiekuna, przedstawiciela ustawowego albo kuratora.
	Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

§3
	Każdy członek ma jeden głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów.
	Każdy członek uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu otrzymuje mandat uprawniający go do głosowania, zaopatrzony w stempel Spółdzielni.

§4
	Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej. 
	Uchwały mają moc obowiązującą bez względu na ilość osób biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
	Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa, statut lub niniejszy regulamin stanowią inaczej.

§ 5
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w statucie i niniejszym regulaminie.
§6
Obrady otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
§7
	Walne Zgromadzenie wybiera prezydium w składzie przewodniczący i sekretarz oraz członków komisji skrutacyjnej oraz komisji wniosków i uchwał. 
	Członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółdzielni nie mogą wchodzić w skład prezydium ani komisji.
	Członkowie Prezydium i komisji wybierani są w głosowaniu jawnym.
	Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia, udziela i odbiera głos.
	Sekretarz prowadzi protokół Walnego Zgromadzenia.
	Członkowie komisji prowadzą protokoły prac komisji, które podpisują członkowie komisji i które stanowią załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.
	Sprawozdanie z prac komisji oraz wnioski przedkładane są bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu.

§8
	Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia.
	Przewodniczący podaje do wiadomości Zgromadzenia porządek obrad.
	Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad. Zmiana kolejności punktów może być uwarunkowana jedynie usprawnieniem przeprowadzenia obrad.
	Decyzję o zmianie kolejności porządku obrad podejmuje prezydium.
	Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu poszczególnych punktów z porządku obrad lub odroczeniu ich rozpoznania na kolejne Walne Zgromadzenie.

Kwestie nie objęte porządkiem obrad mogą być zgłaszane przez członków jako wolne wnioski w czasie do tego przeznaczonym. W kwestiach tych nie mogą zapadać uchwały, a jedynie zalecenia pod adresem władz Spółdzielni.
	Sprawy umieszczone w porządku obrad referuje wyznaczona osoba.
Po zreferowaniu sprawy przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może być prowadzona nad każdym punktem porządku obrad oddzielnie albo nad kilkoma punktami łącznie.
Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawach formalnych i w celu sprostowania, po skończeniu wypowiedzi, w czasie której wniosek został zgłoszony. 
§9
	Podczas obrad do projektów uchwał mogą być zgłaszane poprawki redakcyjne przez wnioskodawcę oraz inne osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu.

Poprawki zmieniające w sposób istotny treść wniosku mogą być głosowane dopiero na następnym Walnym Zgromadzeniu.
	Poprawki głosowane są w kolejności ich zgłoszenia.

§10
	Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, poprzez podniesienie mandatu uprawniającego do głosowania.
	Głosowanie w sprawie wyboru oraz odwołania członków Rady Nadzorczej odbywa się w sposób tajny.
	Na żądanie 1/5 obecnych członków ogłasza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad. 
	Głosowanie tajne odbywa się na kartkach ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni.

§11 
	Przy równej liczbie głosów za i przeciw w głosowaniu jawnym decyduje głos przewodniczącego.

Przy równej liczbie głosów za i przeciw w głosowaniu tajnym zarządza się ponowne głosowanie.
Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Zgromadzenia.
§12
	Kandydatów do Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać bez ograniczeń członkowie Spółdzielni obecni na Walnym Zgromadzeniu.

Przed rozpoczęciem głosowania kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
Zgoda nieobecnego kandydata winna być wyrażona na piśmie.
	Każdy z kandydatów przedstawia się, a członkowie mają prawo zadawania pytań.

§13
	Nazwiska kandydatów do Rady Nadzorczej umieszcza się na tablicy w porządku alfabetycznym.
	Głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie na karcie nazwisk kandydatów, na których głosujący oddaje głos, w ilości nie większej niż liczba stanowisk do objęcia.
	Głos nie zawierający żadnego nazwiska albo zawierający więcej nazwisk niż stanowisk do objęcia jest nieważny.
	Do Rady Nadzorczej wchodzą w I turze kandydaci, którzy otrzymali głosy co najmniej 50% wszystkich głosujących członków.

Jeżeli liczba osób, które w I turze otrzymały mandat w trybie opisanym w ust. 4 jest niższa od liczby stanowisk do obsadzenia zarządza się II turę głosowania.
Do II tury przechodzą wszyscy kandydaci, którzy nie otrzymali mandatu w I turze 
i podtrzymują wolę kandydowania.
	Członkami Rady Nadzorczej w II turze zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów w liczbie równej różnicy pomiędzy mandatami do obsadzenia i liczbą osób, które otrzymały mandaty w I turze.
§ 14
Przewodniczący Zgromadzenia obowiązany jest zwołać pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia Walnego Zgromadzenia.
§15
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia.
§16
	Protokół Walnego Zgromadzenia podpisują przewodniczący i sekretarz.

Protokół winien być sporządzony w terminie 20 dni od daty Walnego Zgromadzenia.
Protokół zawiera przebieg zgromadzenia, podjęte uchwały i zgłoszone wnioski oraz wykaz załączników, w tym w szczególności listę obecności oraz protokół prac komisji skrutacyjnej zawierający wskazanie, ile osób głosowało nad daną kwestią, jaką liczbę głosów oddano za uchwałą, jaką przeciw oraz sposób głosowania.
§ 17 
Członkom Spółdzielni przysługuje prawo wglądu do protokołu Walnego Zgromadzenia.
§18
	Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
	Regulamin został uchwalony w dniu 27 czerwca 2007 przez Walne Zgromadzenie Członków i wchodzi w życie z dniem następnym.


