ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU RYBÁŘŮ SKŘIPOVA A HRABSTVÍ
(SRSaH)

1. Povolenky k rybolovu vydává jen pokladník SRSaH
2. Povolenky na daný rok se odevzdávají pokladníkovi SRSaH nejpozději do konce
ledna následujícího roku.
3. Nárok na roční povolenku k rybolovu má každý člen SRSH po zaplacení členského
příspěvku pokladníkovi SRSaH a odpracování povinných brigád.
4. Každý člen SRSaH je povinen odpracovat dvě brigády (cca 10 hod.) ve prospěch
spolku. Za každou neodpracovanou povinnou brigádu zaplatí člen sdružení 150
Kč pokladníkovi na výroční členské schůzi konané v následujícím roce.
Z povinných brigád jsou osvobozeni členové starší 65 let a členové s vážnými
zdravotními potížemi.
Zrušeno zavedením bodu č. 10
5. Finanční ohodnocení za použití techniky člena sdružení ve prospěch SRSH:
- traktor 60 Kč/hod
- motorová pila 30 Kč/hod
- motorová sekačka 30 Kč/hod
- motorová kosa 30 Kč/hod
6. Jednatel sdružení má nárok na roční příspěvek na pokrytí korespondence pro
potřeby SRSaH.
7. Pravidla pro hlasování na výroční členské schůzi:
- Výroční členská schůze je usnášeníschopná, když je přítomna nadpoloviční
většina všech členů SRSaH
- Pro schválení jednotlivých bodů na výroční členské schůzi je zapotřebí
nadpoloviční většina hlasů přítomných členů SRSaH.
8. Členové musí zaplatit členský příspěvek nejpozději do 30. dubna daného roku.
Členové, kteří takto neučiní budou ze SRSaH vyloučeni.
9. Se členem smí na roční povolenku lovit níže uvedené osoby a za níže uvedených
podmínek:
- Rodinní příslušníci (manžel/manželka, bratr/sestra, otec/matka, syn/dcera)
- Druh/družka
- Děti do 15-ti let věku
- Lovit se smí pouze na dva pruty
- Lovit se smí pouze na jednom lovném místě
10. Povinností člena je zúčastnit se aktivně min. dvou brigád za jeden kalendářní rok.
Za jeden kalendářní rok budou výkonným výborem SRSaH zorganizovány min. 3
brigády, přičemž termín brigády musí být členům oznámen min. 10 dní před
konanou brigádou. Za brigádu bude považována i aktivní účast na organizaci akcí
konaných SRSaH (rybářské závody, dětský den aj.).
Členové, kteří nesplní tuto povinnost, budou ze SRSaH vyloučení.

Z povinných brigád jsou osvobozeni členové starší 65 let a členové s vážnými
zdravotními potížemi. Touto povinností se ruší bod č.4 organizačního řádu
SRSaH.
Aktualizováno dne 10.3.2015

