PKS JčK ( podatelna ) - Úkol #22246
Rezignace předsednictva
31.07.2019 10:29 - Lukáš Kolářík

Stav:

Dokončen

Začátek:

Priorita:

Normální

Uzavřít do:

31.07.2019

Přiřazeno:

% Hotovo:

100%

Kategorie:

Odhadovaná doba:

0.00 hodina

Organizační
struktura:

Ne

Cílová verze:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:

Ne

Smlouva:

Popis
Vážení členové předsednictva.
Začaly přípravy na volby do krajského zastupitelstva za které je zodpovědné PKS. Vzhledem k tomu že by bylo vhodné, aby se do
příprav na volby pustilo nové předsednictvo, které za něj bude fakticky odpovědné a nám stejně za 3 měsíce vyprší mandát, navrhuji
celou situaci urychlit a zvolit nejméně byrokratický postup. Tím je rezignace předsednictva jako celku. Navrhuji proto následující
usnesení.
Předsednictvo krajského sdružení jihočeského kraje
a) Pokládá za důležité, aby přípravu voleb do krajského zastupitelstva zajišťovalo předsednictvo, které bude mít mandát
nejen při přípravě, ale i v době konání těchto voleb a bude tak fakticky zodpovědné za jejich výsledek,
b) rezignuje ke dni zvolení nového předsednictva jako celek,
c) pověřuje předsedu doručením této rezignace Krajskému fóru.
Tím, že předsednictvo rezignuje celé bude umožněna volba nového předsednictva s plným dvouletým mandátem.
Pro úplnost ještě dodávám, že souhlas s tímto usnesení musí vyjádřit všichni členové předsednictva kteří ještě nerezignovali (
můžou ale i ti :) ), jinak nedojde k volbě nového předsednictva ale pouze dovolbě do konce mandátu, tedy 1.11.2019.
Hlasujte prosím pro návrh usnesení zde a to následovně PRO NÁVRH/PROTI NÁVRHU/ ZDRŽUJI SE
Zároveň vám tímto děkuji za vaši práci v předsednictvu a přeji hodně štěstí ve volbě, pokud se rozhodnete svůj mandát obhajovat.
Historie
#1 - 31.07.2019 10:34 - Lukáš Kolářík
- Popis aktualizován
#2 - 31.07.2019 10:35 - Lukáš Kolářík
PRO NÁVRH
#3 - 31.07.2019 10:45 - Michal Horák
PRO NÁVRH
#4 - 31.07.2019 10:45 - Lukáš Kolářík
- Popis aktualizován
#5 - 31.07.2019 10:54 - Josef Soumar
Pro návrh
#6 - 31.07.2019 12:01 - Vaclav Klecanda
PRO
#7 - 31.07.2019 13:01 - Simon Kostadinov
Pro
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#8 - 31.07.2019 18:17 - Josef Špak
Faktická poznámka: mandát by vám končil klidně až 1. prosince 2019 - viz termínovník AO: https://wiki.pirati.cz/ao/terminy
Volba se vyhlašuje o měsíc dříve, ale mandát tím nekončí.
#9 - 06.08.2019 17:05 - Lukáš Kolářík
- Organizační struktura nastaven na Ne
- Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
- % Hotovo změněn z 0 na 100
- Stav změněn z Nový na Dokončen
- Fronta změněn z Podání na Úkol
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