Miejsce, dnia ......

Protokół z zebrania załoŜycielskiego Stowarzyszenia (nazwa).....................................................................
W dniu ...................... w pełen adres........ odbyło się zebranie załoŜycielskie Stowarzyszenia

(nazwa)............................
W zebraniu udział wzięło 15 członków załoŜycieli Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Obrady otworzyła Pani ................ zapoznając obecnych z celem spotkania.
W tym miejscu przewodniczący powitał zebranych i zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:
1. Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników
2. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego (prowadzenie spotkania) i protokolanta (sporządzenie protokołu z zebrania).
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia.
6. Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu.
8. Zgłoszenie kandydatów i wybór komitetu załoŜycielskiego stowarzyszenia w głosowaniu jawnym
(podjęcie uchwały o wyborze komitetu ZałoŜycielskiego).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
11. Zamknięcie zebrania.
Następnie ww. zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania. Na przewodniczącego
zebrania zgłoszono Pana ..........................................., natomiast na protokolanta Pana ............................................
Jednogłośnie podjęto decyzje, Ŝe wszystkie głosowania odbędą się jawnie.
W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie Pana ........, natomiast
protokolantem wybrano jednogłośnie Pana ................
Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono Ŝadnych uwag.
Przewodniczący zebrania przedstawił zebranym projekt uchwały o powołaniu Stowarzyszenia .............................
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący ogłosił wybory komisji skrutacyjnej dla wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia. Do
komisji skrutacyjnej zgłosiły się następujące trzy osoby:
1.
2.
3.
Następnie przewodniczący zebrania zapoznał zgromadzonych z projektem statutu Stowarzyszenia.. W głosowaniu
jawnym jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyjęciu statutu Stowarzyszenia. Tekst przyjętej uchwały stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu przewodniczący zebrania zaproponował wybór trzyosobowego Komitetu ZałoŜycielskiego. Do
Komitetu ZałoŜycielskiego zgłoszono - wg kolejności następujące kandydatury:
1.
2.
3
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
W głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci zostali wybrani jednogłośnie. Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu jawnym wszystkie kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie.
W tym miejscu przewodniczący ogłosił przejście do punktu szóstego porządku obrad, czyli wyboru członków
Zarządu Stowarzyszenia. Do Zarządu Stowarzyszenia zgłoszono - wg kolejności następujące kandydatury:
1
2
3
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Komisja skrutacyjna po przeliczeniu głosów stwierdziła, Ŝe w głosowaniu tajnym, poszczególni kandydaci uzyskali
następująca liczbę głosów:
1. ...
2. ...
3. ...

Wobec powyŜszego osoby te zostały wybrane członkami Zarządu Stowarzyszenia Kujawsko Pomorski Ośrodek
Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”. Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego statutu.
Następnie przewodniczący ogłosił wybory komisji skrutacyjnej dla wyboru członków Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia. Do komisji skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące dwie osoby:
1. ...
2. ...
W głosowaniu jawnym obie kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie.
Następnie przewodniczący ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad, czyli wyboru członków Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia. Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgłoszono - wg kolejności następujące
kandydatury:
1.
2.
3.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Komisja skrutacyjna po przeliczeniu głosów stwierdziła, Ŝe w głosowaniu jawnym, poszczególni kandydaci uzyskali
następująca liczbę głosów:
1. ...
2. ...
3. ...
Wobec powyŜszego członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ...............................................
zostały wybrane następujące osoby:
1.
2.
3.
Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego statutu.
W tym momencie przewodniczący ogłosił przejście do ostatniego punktu obrad.
W wolnych głosach nie zgłoszono Ŝadnych uwag ani wniosków. W związku z tym przewodniczący kończąc
zebranie podziękował wszystkim zebranym za obecność.
Na tym obrady zakończono.
Załączniki:
Nr 1 - lista członków załoŜycieli
Nr 2 - uchwała o powołaniu stowarzyszenia,
Nr 3 - uchwała o przyjęciu statutu,
Nr 4 - uchwała o wyborze Komitetu ZałoŜycielskiego,
Nr 5 - uchwała o wyborze członków Zarządu,
Nr 6 - uchwała o wyborze członków Komisji Rewizyjnej .

Przewodniczący

Protokolant

