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6/P/KOR/2012

Poznań, 9 grudnia 2012 r.

Zawiadomienie o zamiarze poddania pod głosowania
uchwały o zmianie statutu
Stosownie do par. 41 Statutu Stowarzyszenia zawiadamiam o zamiarze poddania pod
głosowania następującego projektu uchwały:
Uchwała walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Mage.pl
z …
W sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia
§1
Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl działając na podstawie par. 41 Statutu Stowarzyszenia
dokonuje nowelizacji statutu Stowarzyszenia poprzez:
1. nadanie par. 7 o dotychczasowym brzmieniu:
§7
Celem stowarzyszenia jest:
1. prowadzenie wszechstronnej działalności kulturalnej, w szczególności związanej z
fantastyką, science-fiction i historią,
2. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki oraz kultywowania
tradycji,
3. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
4. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
brzmienie:
§7
1. Głównymi celami stowarzyszenia jest:
a) prowadzenie wszechstronnej działalności kulturalnej, w szczególności związanej z
fantastyką, science-fiction i historią,
b) prowadzenie działalności wspomagającą rozwój nauki i szkolnictwa wyższego.
2. Pomocniczymi celami Stowarzyszenia jest:
a) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki oraz kultywowania
tradycji,
b) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
c) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
d) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
e) wspomaganie wynalazczości i innowacyjności.
2. nadanie par. 8 o dotychczasowym brzmieniu:
§8
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. organizację imprez kulturalnych – w szczególności konwentów, spotkań, prelekcji,
pokazów, wykładów, wyjazdów i gier,
2. prowadzenie otwartych forum dyskusyjnych,
3. wspieranie, w szczególności, organizacyjne, prawne i finansowe lokalnych grup
nieformalnych i organizacji pozarządowych,
4. działalność publikacyjną i wydawniczą,
5. współpracę z innymi osobami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
6. podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla skupionej w
Stowarzyszeniu społeczności,
7. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
treści:
§8
1. Stowarzyszenie realizuje cel, o którym mowa w par. 7 ust. 1 w szczególności poprzez organizację
imprez kulturalnych – w szczególności konwentów, spotkań, prelekcji, pokazów, wykładów, wyjazdów i
gier.
2. Stowarzyszenie realizuje cel, o którym mowa w par. 7 ust. 2, w szczególności poprzez:
a) wspieranie naukowców i przeprowadzanych prac naukowych,
b) działanie na rzecz upowszechniania wyników prac naukowych.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele także poprzez:
a) wspieranie, w szczególności, organizacyjne, prawne i finansowe lokalnych grup
nieformalnych i organizacji pozarządowych,
b) działalność publikacyjną i wydawniczą,
c) współpracę z innymi osobami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
d) podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla skupionej w
Stowarzyszeniu społeczności,
e) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
3. Nadanie par. 31 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:
2. Regulamin postępowania dyscyplinarnego musi zapewniać prawo odwołania lub
prawo do kasacji od prawomocnej i rozstrzygającej sprawę decyzji podjętej w sprawie
dyscyplinarnej do walnego zgromadzenia.
treści:
3. Regulamin postępowania dyscyplinarnego musi zapewniać prawo odwołania lub
prawo do kasacji od rozstrzygającej sprawę decyzji podjętej w sprawie
dyscyplinarnej, od której nie przysługuje inny środek zaskarżenia, do walnego zgromadzenia.

§2
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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