ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤEΙΟΥ
41 CLUB ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. ΤΙΤΛΟΣ
Το Σωµατείο θα ονοµάζεται

«41 CLUB ΚΥΠΡΟΥ»
2. Ε∆ΡΑ
Το Σωµατείο θα έχει ως πρώτη έδρα τη Λευκωσία. Η διεύθυνση και η έδρα µπορεί
να αλλάξει από το εκάστοτε Κεντρικό Συµβούλιο.
3. ΣΚΟΠΟΙ
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

Να συνεχίσει τη φιλία που δηµιουργήθηκε στο ROUND TABLE.
Να προωθήσει τη διεθνή φιλία µέσω της συνεργασίας µε παρόµοιες λέσχες
του εξωτερικού και να συµβάλει στην επικράτηση της ειρήνης.
Να ασχοληθεί µε κοινωνικές, πολιτιστικές, φιλανθρωπικές και άλλες υπηρεσίες,
σε συνεργασία µε τα τοπικά ROUND TABLES.
Να προωθεί τους πιο πάνω σκοπούς, µε συναντήσεις, διαλέξεις, συζητήσεις
και άλλες δραστηριότητες.
Να εξασφαλίζει οικονοµικούς πόρους για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.

4. ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Σωµατείου θα προέρχονται από τις συνδροµές των µελών, εισφορές,
δωρεές και έσοδα από εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιούνται και θα έχουν σχέση µε
τους πιο πάνω σκοπούς και κέρδη από πωλήσεις ειδών 41 CLUB.
5. ∆ΟΜΗ
Το Σωµατείο θα συγκροτείται από µικρότερες οµάδες που θα αναφέρονται ως
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ».
6. ΜΕΛΗ
(α)

Μέλη µπορούν να είναι µόνον πρώην µέλη του ROUND TABLE που
συµπλήρωσαν το 40 έτος της ηλικίας τους και υπήρξαν κανονικά µέλη του
ROUND TABLE στο 40 έτος της ηλικίας τους η αφυπηρέτησαν κανονικά στα
45 τους ανάλογα µε την περίπτωση αφυπηρέτησης του κάθε µέλους.

(β)

Τα µέλη διακρίνονται σε Ενεργά και Επίτιµα.
Α. Ενεργά: Μπορούν να γίνουν τα υπό αναφορά 6(α) πιο πάνω.
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Β. Επίτιµα:
(i) Το 41 CLUB ΚΥΠΡΟΥ µπορεί να απονέµει τον τίτλο του Επίτιµου
Μέλους, εφ’ όρου ζωής, σε οποιοδήποτε άτοµο η άτοµα αποφασίσει και
τα οποία έχουν προσφέρει ειδικές και διακεκριµένες υπηρεσίες στην
Κύπρο ή στο 41 CLUB ΚΥΠΡΟΥ και σχετίζονται µε τους σκοπούς του
Σωµατείου.
(ii) O συνολικός αριθµός των Επίτιµων Μελών δεν θα υπερβαίνει τους 7.
(iii) Το Επίτιµο Μέλος θα απολαµβάνει τα προνόµια των κανονικών µελών,
παρευρίσκεται στις συνεδρίες του Σωµατείου όταν προσκληθεί από το
Γραµµατέα αλλά δεν θα έχει δικαίωµα ψήφου.
(iv) Η ανακήρυξη του Επίτιµου Μέλους θα γίνεται από την Ε.Γ.Σ. του
Σωµατείου αφού προηγουµένως υποβληθεί εγγράφως σχετικό αίτηµα
προς το Κεντρικό Συµβούλιο εκ µέρους παραρτήµατος ή του
Εκτελεστικού Συµβουλίου 2 µήνες πριν την Ε.Γ.Σ.
7. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα πρώην µέλη του ROUND TABLE που συµπληρώνουν το 40 ή 45 έτος της
ηλικίας τους και αφυπηρετήσουν κανονικά από το ROUND TABLE, µπορούν να γίνουν
µέλη εφ’ όσον υποστηριχθούν από δύο µέλη Παραρτήµατος του 41 CLUB ΚΥΠΡΟΥ,
εκτός και αν προβληθούν σοβαροί λόγοι για τη µη αποδοχή τους από τα ενεργά µέλη
του Παραρτήµατος.
8. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Η συµµετοχή θα τερµατίζεται:(α)
(β)

(γ)

Όταν παραλείψει να πληρώσει τη συνδροµή του και δεν έχει συµµορφωθεί σ’
ένα µήνα, αφού προειδοποιηθεί από το Γραµµατέα µε επιστολή.
Όταν απουσιάσει πέραν του 50% των συναντήσεων ή για 3 συνεχείς
συναντήσεις κατά τη διάρκεια ενός έτους, εκτός εάν εξηγήσει ή δικαιολογήσει
ικανοποιητικά την απουσία του στο Συµβούλιο.
Όταν καταδικασθεί από ∆ικαστήριο για ατιµωτική πράξη.

9. Α∆ΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ
Οποιοδήποτε µέλος µπορεί µε γραπτή επιστολή προς το Συµβούλιο του
Παραρτήµατος να ζητήσει και να του παραχωρηθεί άδεια απουσίας από τις
συνεδριάσεις του Παραρτήµατος για σοβαρούς επαγγελµατικούς ή οικογενειακούς
λόγους.
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10. ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
Η συνδροµή για ενεργά µέλη θα είναι το ποσόν που θα αποφασιστεί κατά την Ετήσια
Γενική Συνέλευση. Η συνδροµή θα τίθεται σε ισχύ άµεσα.
11. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ
Με την ανακήρυξη του ένα ενεργό µέλος, αφού πληρώσει το δικαίωµα εγγραφής, το
οποίο καθορίζεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση αποκτά την ιδιότητα επίσηµου
µέλους και δικαιούται να φέρει τα έµβληµα του µέλους.
12. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ
Σε περίπτωση που κάποιο µέλος παραγνωρίζει ή παραβαίνει κανόνα ή κανονισµό του
41 CLUB ή βρεθεί ένοχο συµπεριφοράς που ζηµιώνει το καλό όνοµα του 41 CLUB
δυνατόν να αποβληθεί από µέλος. Αυτό θα γίνει σε συνεδρία του Παραρτήµατος 41
CLUB για την οποία θα δοθεί γραπτή προειδοποίηση 14 τουλάχιστον ηµερών, τόσο
στα µέλη, όσο και στον κατηγορούµενο και στην οποία θα αναφέρονται οι
κατηγορίες χωρίς δικαιολογητικά. Το κατηγορούµενο µέλος δικαιούται να παρευρεθεί
και να µιλήσει στη συνεδρία αυτή ή να υποβάλει γραπτό διάβηµα στον Πρόεδρο ή το
Γραµµατέα, ο οποίος θα τον ενηµερώνει ότι δικαιούται να το πράξει 14 µέρες πριν τη
Συνεδρία.
13. ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
α)

Οι αξιωµατούχοι του Παραρτήµατος θα είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος (ο
οποίος προεδρεύει και της Επιτροπής Αποδοχής νέων µελών), ο Γραµµατέας, ο
Ταµίας, ο I.R.O. (Αξιωµατούχος ∆ιεθνών Σχέσεων), ένα Μέλος και o αµέσως
προηγούµενος Πρόεδρος.

β)

Το Συµβούλιο επίσης µπορεί να διορίσει και άλλα ενεργά µέλη σε αξιώµατα,
ανάλογα µε τις ανάγκες και τα οποία θα υπηρετούν ως µέλη του Συµβουλίου,
µόνιµα ή προσωρινά.

γ)

Μέλος που υπηρετούσε για 3 συνεχή χρόνια στο Συµβούλιο εκτός της
υπηρεσίας σύµφωνα µε την παράγραφο (β) δεν δικαιούται να γίνει µέλος του
Συµβουλίου για το επόµενο έτος εκτός για τη θέση του πρώην Προέδρου.

δ)

Οι αξιωµατούχοι δικαιούνται να ψηφίζουν για όλα τα θέµατα που απασχολούν
το Συµβούλιο, ο δε Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας.
Αν κάποια θέση µέλους του Συµβουλίου κενωθεί, πληρούται σε Έκτακτη
Γενική Συνέλευση.

ε)

Το Συµβούλιο έχει την εξουσία να σχηµατίσει τις αναγκαίες υποεπιτροπές και
να υποδεικνύει ενεργά µέλη να υπηρετήσουν σ’ αυτές. Οι υποεπιτροπές θα
λογοδοτούν τακτικά στο Συµβούλιο. Σε περίπτωση όµως φιλανθρωπικών ή
άλλων δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη η έγκριση της πλειοψηφίας των
ενεργών µελών ύστερα από συζήτηση σε συνέλευση µελών.
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14. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Σε περίπτωση που εκλέγεται ένας επίσηµος αντιπρόσωπος για να παρευρεθεί σε
εγκεκριµένη από το Συµβούλιο Συνεδρία ή Συνέλευση, πληρώνεται στον
αντιπρόσωπο µέρος ή ολόκληρο το ποσό των εξόδων. Το Συµβούλιο εισηγείται το
ποσό αυτό, υποβάλλεται για έγκριση σε Συνέλευση µελών και πληρώνεται από το
ταµείο Γενικών εξόδων.
15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το οικονοµικό έτος θα αρχίζει από την Ετήσια Γενική Συνέλευση κάθε χρόνου και θα
λήγει την Ετήσια Γενική Συνέλευση του επόµενου χρόνου.
16. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Α)

Σε κάθε συνάντηση µελών θα διαβάζονται από το Γραµµατέα τα πρακτικά της
προηγούµενης συνάντησης και ο Ταµίας θα δίνει αναφορά της οικονοµικής
κατάστασης µέχρι την ηµέρα εκείνη.

Β)

Οι λογαριασµοί και τα βιβλία πρακτικών θα είναι στη διάθεση κάθε µέλους για
έλεγχο.

17. ΤΑΜΕΙΟ
Ο ταµίας πρέπει να διατηρεί χωριστά λογιστικά βιβλία για τα ποσά που
εισπράττονται:Α)
Β)

Για το φιλανθρωπικό ταµείο, το ταµείο αρωγής και το ταµείο ταξιδιών αν
υπάρχουν
Για δικούς τους σκοπούς και τα οποία πιστώνονται συνήθως στο γενικό
ταµείο.

18. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση ο Ταµίας πρέπει να παρουσιάζει την έκθεση των
οικονοµικών υπογεγραµµένη από τους ελεγκτές. Οι ελεγκτές ∆ΕΝ πρέπει να είναι
µέλη του 41 CLUB ΚΥΠΡΟΥ.
19. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
α)

Κοινές Συνελεύσεις (Τακτικές Συναντήσεις)
Τα µέλη συναντώνται τουλάχιστον µία φορά το µήνα σε κατάλληλο µέρος. Το
50% του ολικού αριθµού των ενεργών µελών συν ένας θεωρείται ότι αποτελεί
απαρτία για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.
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β)

Ειδικές Συνελεύσεις
Το Συµβούλιο µπορεί να ορίσει οποτεδήποτε Ειδική Συνέλευση. Αυτή πρέπει
να ζητηθεί ενυπόγραφα από 25% τουλάχιστο των ενεργών µελών και τη
γραπτή αίτηση να συνοδεύει περίληψη του θέµατος για το οποίο ζητείται η
σύγκλισή της.
Ο Γραµµατέας πρέπει να αποστείλει στα µέλη γραπτή
προειδοποίηση 14 τουλάχιστον ηµερών. Κατά τη διάρκεια της θα συζητείται
µόνο το θέµα για το οποίο έχει συγκληθεί και οι αποφάσεις θα είναι έγκυρες
αν παραστεί το 50% των ενεργών µελών και από τα παρευρισκόµενα ενεργά
µέλη ψηφίσουν υπέρ του θέµατος τα 2/3.

γ)

Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ε.Γ.Σ.)
Η Ε.Γ.Σ. του Παραρτήµατος θα πραγµατοποιείται εντός 30 ηµερών από την 1η
Μαϊου κάθε έτους, εκτός αν κατά την κρίση του Συµβουλίου του
Παραρτήµατος, σοβαρότατο κώλυµα επιβάλλει τον καθορισµό της σε άλλη
ηµεροµηνία. Σε τέτοια περίπτωση το Συµβούλιο του Παραρτήµατος, µετά από
έγκριση του Ε.Σ., καθορίζει νέα ηµεροµηνία που πρέπει να είναι η πλησιέστερη
δυνατή προς την κανονική. Η Ε.Γ.Σ. του παραρτήµατος θα πραγµατοποιείται
για τους ακόλουθους σκοπούς.
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

Εκλογή των αξιωµατούχων,
∆ιορισµός Γραµµατέα και ενός άλλου ενεργού µέλους οι οποίοι υπό την
προεδρία του Αντιπροέδρου θα αποτελέσουν την Επιτροπή Αποδοχής
µελών. Αυτοί πρέπει να είναι ενεργά µέλη για περίοδο µεγαλύτερη των 12
µηνών. Τούτο όµως δεν ισχύει κατά τον πρώτο και δεύτερο χρόνο
λειτουργίας του Σωµατείου.
∆ιορισµός Ελεγκτών για το επόµενο οικονοµικό έτος. Οι ελεγκτές ∆ΕΝ
πρέπει να είναι ενεργά µέλη του 41 CLUB Κύπρου.
Παρουσίαση των οικονοµικών από τον Ταµία.
Για οποιαδήποτε άλλη σοβαρή δραστηριότητα.

20. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Α)

Υποδείξεις υποψηφίων για εκλογή θα γίνονται σε ειδικά καθορισµένο έντυπο
το οποίο θα παραδίνεται στο Γραµµατέα κατά ή πριν τη Γενική Συνέλευση.
Κάθε υπόδειξη προτείνεται και υποστηρίζεται από ενεργά µέλη και
υπογράφεται από τον υποδεικνυόµενο.

Β)

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ενεργά µέλη για περίοδο 12 τουλάχιστον µηνών.
Εξαίρεση µπορεί να γίνει κατά τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας του
Παραρτήµατος κατά τα οποία µπορούν να υποδειχθούν υποψήφιοι κα µέλη µε
λιγότερη υπηρεσία.

Γ)

Οι εκλεγέντες αφυπηρετούν µετά την περίοδο ενός χρόνου, αλλά έχουν το
δικαίωµα επανεκλογής, εκτός των περιπτώσεων που προνοεί ο κανονισµός 13.

∆)

Ο Γραµµατέας δίνει προειδοποίηση 21 ηµερών πριν από τη Συνέλευση κατά
την οποία θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία το 50% τουλάχιστο των ενεργών
µελών.
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21. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Σε οποιαδήποτε Συνέλευση ή Συνεδρία εκτός της Ε.Γ.Σ. δικαίωµα ψήφου έχουν µόνο
τα ενεργά µέλη και ο Πρόεδρος τη νικώσα ψήφο.
Η εκλογή των αξιωµατούχων γίνεται ως ακολούθως:Α)

Υποδεικνύεται 3µελής Εφορευτική Επιτροπή από µέλη του Παραρτήµατος εκ
των οποίων το ένα, αν είναι παρόν, είναι ο αµέσως πρώην Πρόεδρος του
Παραρτήµατος, ο οποίος και θα προεδρεύει. Τα 2 άλλα µέλη δεν θα πρέπει να
επιδιώκουν εκλέξιµη θέση. Αν ο πρώην Πρόεδρος επιδιώκει τη θέση I.R.O.
τότε αντικαθίσταται κατά την εκλογή του I.R.O. από το νέο Πρόεδρο.

Β)

Μόλις η Εφορευτική Επιτροπή αναλάβει καθήκοντα υποβάλλονται
υποψηφιότητες για την 1η θέση που προνοεί το άρθρο 13(α) και αφού γίνει
εκλογή υποβάλλονται υποψηφιότητες για την επόµενη και γίνεται και πάλιν
εκλογή. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται µέχρι το πέρας των εκλογών.

Γ)

Οι υποψηφιότητες τίθενται επί προκαθορισµένου εντύπου όπου φαίνονται οι
υπογραφές του υποψηφίου που αποδέχεται, ενός ενεργού µέλους που
προτείνει και ενός που υποστηρίζει την υποψηφιότητα.

∆)

Υποψηφιότητες τίθενται για µια ή περισσότερες θέσεις είτε ο διεκδικών είναι
παρών, είτε ενεργεί δι’ αντιπροσώπου που ενεργεί µε έγγραφο πληρεξούσιο
που θα κατατεθεί στην Εφορευτική Επιτροπή, αλλά κανένα µέλος δεν
δικαιούται να κατέχει πέραν της µίας εκλέξιµης θέσης.

Ε)

Η ψηφοφορία διεξάγεται µυστικά επί ειδικού ψηφοδελτίου και κάθε µέλος έχει
µία ψήφο.

Ζ)
(i) Η Εφορευτική Επιτροπή κατακυρώνει τη θέση για την οποία διεξάγεται η
εκλογή στον υποψήφιο, ο οποίος έλαβε τις περισσότερες ψήφους.
(ii) Αν τυχόν δύο η περισσότεροι υποψήφιοι ισοψηφήσουν τότε διεξάγεται
δεύτερη εκλογή µόνο µεταξύ εκείνων που ισοψήφησαν.
(iii) Αν και µετά τη δεύτερη ψηφοφορία υφίσταται και πάλιν ισοψηφία, τότε η
εκλογή αποφασίζεται δια κλήρου.
(vi)Οι ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε ζήτηµα που αφορά τις
εκλογές αποφασίζονται από την Εφορευτική Επιτροπή κατά πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας λόγω αποχής ή ψήφους αποχής θα θεωρείται σαν
ψήφος κατά της ένστασης. Η ίδια διαδικασία τηρείται για όλες τις
αποφάσεις γενικά της Εφορευτικής Επιτροπής.
22. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Πολιτικές και θρησκευτικές τοποθετήσεις αποκλείονται απ’ όλες τις συζητήσεις σε
συνελεύσεις των µελών.
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23. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Οποιοδήποτε µέλος µπορεί να προσκαλέσει φίλο του σε οποιαδήποτε κοινή
συνέλευση νοουµένου ότι έχει πληροφορηθεί και συµφωνήσει ο Γραµµατέας
προηγουµένως σε λογικό χρονικό διάστηµα, ο οποίος και θα δώσει την πρόσκληση
στο φιλοξενούµενο.
24. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Οποιοδήποτε Παράρτηµα του 41 CLUB ΚΥΠΡΟΥ µπορεί να διαλυθεί µε απόφαση
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί γι’ αυτό το σκοπό. Για την
εγκυρότητα της απόφασης αυτής απαιτούνται τα 2/3 των ψήφων των
παρευρισκοµένων µελών. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν θα διατεθούν
για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

25. ΑΛΛΑΓΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ
Οι παρόντες κανονισµοί δύναται να τροποποιηθούν µε απόφαση Ε.Γ.Σ. ή Έκτακτης
Γ.Σ. του Σωµατείου 41 CLUB ΚΥΠΡΟΥ, η οποία θα πρέπει να ληφθεί µε πλειοψηφία
τουλάχιστον 50% συν ένα, των παρόντων αντιπροσώπων των Παραρτηµάτων.
Νοείται ότι προσθήκες ή τροποποιήσεις προτείνονται εγγράφως από ένα ή
περισσότερα Παραρτήµατα ή και από το Κ.Σ. και όχι από ενεργά µέλη ατοµικά ή
οµαδικά, τουλάχιστον 60 ηµέρες πριν από την Ε.Γ.Σ. ή την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. ΣΚΟΠΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Σωµατείο 41 CLUB Κύπρου αποτελείται από όλα τα Παραρτήµατα 41 CLUB που
λειτουργούν στην Κύπρο.
Οι σκοποί του είναι οι ακόλουθοι:α)

Να συντονίζει τη λειτουργία, δράση και εκδηλώσεις των Παραρτηµάτων 41 CLUB
Κύπρου και να διαφυλάττει τη σωστή εφαρµογή των σκοπών και την τήρηση
των κανονισµών του 41 CLUB.

β)

Να προωθεί τη διάδοση των ιδεών του 41 CLUB και την επέκταση του στην
Κύπρο και στο εξωτερικό.

γ)

Να διατηρεί και επεκτείνει τους δεσµούς φιλίας και συνεργασίας του 41 CLUB
Κύπρου µε άλλες διεθνείς οργανώσεις µε κοινά ιδεώδη.

δ)

Να προωθεί την εφαρµογή των σκοπών του 41 CLUB µε διάφορα έργα και
δραστηριότητες που να συνάδουν προς το πνεύµα του 41CLUB.

ε)

Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Σωµατείο µπορεί να εξευρίσκει και
χρησιµοποιεί διάφορους πόρους.

2. ΟΡΓΑΝΑ
Το Σωµατείο 41 CLUB Κύπρου, για την επίτευξη των σκοπών του, διαθέτει τα
ακόλουθα όργανα:Α)
Β)
Γ)

Το Κεντρικό Συµβούλιο (Κ.Σ.).
Το Εκτελεστικό Συµβούλιο (Ε.Σ.).
Την Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ε.Γ.Σ.)

3. ΣΥΝΘΕΣΗ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α)

Το Κ.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Πρώην Πρόεδρο,
Γραµµατέα, Ταµία, I.R.O. (Αξιωµατούχο διεθνών σχέσεων) και 1 αντιπρόσωπο
από κάθε Παράρτηµα.

Β)

Για τη θέση του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραµµατέα, Ταµία, I.R.O. γίνονται
εκλογές κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωµατείου.

Γ)

Ο ένας αντιπρόσωπος από κάθε Παράρτηµα είναι ο Πρόεδρος αυτού εκτός εάν
κωλύεται ή έχει καταλάβει µία από τις εκλέξιµες θέσεις στο Κ.Σ., οπότε εκλέγεται
άλλος σε µία συνάντηση του Παραρτήµατος.
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∆) Το Κ.Σ. καθορίζει µε γνώµονα τις αποφάσεις της Ε.Γ.Σ. και τους σκοπούς του 41
CLUB το πρόγραµµα δράσης και τις κατευθυντήριες γραµµές µέσα στις οποίες θα
κινείται και θα δρα το Ε.Σ.
Ε)

Το Κ.Σ. συνέρχεται κατά τη θητεία του σε έξι τουλάχιστον τακτικές συνεδρίες.
Το Εκτελεστικό Συµβούλιο συνέρχεται κατά τη θητεία του τουλάχιστον έξι
φορές και πάντοτε πριν τις συνεδρίες του Κ.Σ.

ΣΤ) Το Κ.Σ. συνέρχεται σε έκτακτες συνεδρίες όταν ο Πρόεδρος το θεωρήσει
σκόπιµο ή όταν τούτο ζητηθεί τουλάχιστο από το 1/3 των µελών του Κ.Σ. µε
γραπτή αίτηση προς το Γραµµατέα στην οποία αναφέρεται και το προς
συζήτηση θέµα.
Ζ)

i) Για τις τακτικές συνεδρίες του Κ.Σ. αποστέλλεται γραπτή πρόσκληση από το
γραµµατέα 15 τουλάχιστο µέρες προηγουµένως και στην οποία καθορίζονται ο
τόπος και ο χρόνος και τα θέµατα της συνάντησης.
ii) Οι έκτακτες συνεδρίες του Κ.Σ. καλούνται εντός 3 τουλάχιστον ηµερών.

Η) Το Κ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται 50% συν ένας από τα µέλη
του.
Θ) Οι αποφάσεις του Κ.Σ. λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Κάθε µέλος έχει µια
ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
Ι)

Η ψηφοφορία γίνεται µε ανάταση των χεριών εκτός αν οποιοδήποτε µέλος
ζητήσει να γίνει µυστική ψηφοφορία.

Κ)

Το Κ.Σ. µπορεί να διορίζει υποεπιτροπές µε µέλη από το Κ.Σ. ή και άλλα για τη
διεκπεραίωση ορισµένης εργασίας ή την υλοποίηση αποφάσεων του Κ.Σ. ή του
Ε.Σ.

4. ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

–

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

–

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ

Α)

Το Ε.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, αµέσως Προηγούµενο
Πρόεδρο, Γραµµατέα, Ταµία και I.R.O. του Κ.Σ..

B)

Το Ε.Σ. εκτελεί και εφαρµόζει τις αποφάσεις του Κ.Σ. και λαµβάνει
υποβοηθητικές αποφάσεις όταν χρειασθεί, για υλοποίηση τους. Νοείται ότι οι
υποβοηθητικές αποφάσεις του Ε.Σ. δεν θα αλλοιώνουν το πνεύµα και τη γραµµή
της αρχικής απόφασης του Κ.Σ.
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Γ)

Το Ε.Σ. συνέρχεται:
i) Όταν ο Πρόεδρος το θεωρήσει σκόπιµο.
ii) Κατόπιν οδηγιών του Κ.Σ.
iii) Κατόπιν γραπτής αίτησης τριών τουλάχιστο µελών του στην οποία να
αναφέρεται και το θέµα που θα συζητηθεί.

∆) Η κοινοποίηση της ηµεροµηνίας και ώρας του τόπου και των θεµάτων της
συνεδρίασης του Ε.Σ. γίνεται µε γραπτή πρόσκληση του Προέδρου µέσω του
Γραµµατέα, 7 τουλάχιστο µέρες προηγουµένως.
Ε)

Το Ε.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν 4 τουλάχιστο µέλη είναι παρόντα µε την
έναρξη της συνεδρίασης.

ΣΤ) Οι αποφάσεις του Ε.Σ. λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Κάθε µέλος έχει µια
ψήφο και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
Ζ)

Το Ε.Σ. εγκρίνει ή απορρίπτει τις εισηγήσεις των διαφόρων υποεπιτροπών µόνο
σε περίπτωση που δεν παρέχεται χρόνος για υποβολή τους στο Κ.Σ.

Η) Σε περίπτωση που κενωθεί εκλέξιµη θέση στο Εκτελεστικό Συµβούλιο για
οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας του, τότε καλείται Έκτακτη
Γενική Συνέλευση από το Εκτελεστικό Συµβούλιο µε µόνο θέµα την πλήρωση
των κενών θέσεων όπου η εκπροσώπηση των παραρτηµάτων και η όλη
διαδικασία εκλογών θα είναι η ίδια όπως εις την Ετήσια Γενική Συνέλευση, µε
εξαίρεση το χρόνο που απαιτείται για την υποβολή υποψηφιοτήτων οι οποίες θα
µπορούν να υποβληθούν κατά τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Θ) Το Ε.Σ. µπορεί να προτείνει προς τα Παραρτήµατα αλλαγές η προσθήκες στο
καταστατικό/κανονισµούς για πιο εύρυθµη λειτουργία του 41 CLUB.
Οι
προτάσεις του Ε.Σ. θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Ε.Γ.Σ. για να ισχύουν.
5. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α)

Η Ε.Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Σωµατείου 41 CLUB Κύπρου η οποία
συγκαλείται κατά το δεύτερο 15ήµερο του Ιουνίου κάθε έτους εκτός αν κατά
την κρίση του Ε.Σ. σοβαρότατο κώλυµα επιβάλλει τον καθορισµό της σε άλλη
ηµεροµηνία. Σε τέτοια περίπτωση το Ε.Σ. καθορίζει νέα ηµεροµηνία που πρέπει
να είναι η πλησιέστερη δυνατή προς την κανονική.

Β)

Ο Πρόεδρος του Κ.Σ. συγκαλεί την Ε.Γ.Σ. µέσω των Πρόεδρων των
Παραρτηµάτων µε γραπτή πρόσκληση ένα τουλάχιστον µήνα πριν από την
πραγµατοποίηση της.
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Γ)

Η Ε.Γ.Σ. επιλαµβάνεται των ακόλουθων θεµάτων:
i) Έγκριση πρακτικών προηγούµενης Ε.Γ.Σ.
ii) Έκθεση πεπραγµένων του απερχόµενου Κ.Σ.
iii) Λήψη αποφάσεων για διάφορα θέµατος που θα εγερθούν.
iv) Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραµµατέα, Ταµία I.R.O. του Κ.Σ. µε
βάση τη διαδικασία εκλογών όπως περιγράφεται στο συνηµµένο Παράρτηµα
Α που είναι και αναπόσπαστο µέρος των κανονισµών του Κ.Σ.
v) ∆ιορισµός ελεγκτών. Οι ελεγκτές ∆ΕΝ πρέπει να είναι µέλη του 41 CLUB
Κύπρου.
vi) Παρουσίαση των οικονοµικών από τον Ταµία.
vii) Έγκριση Προϋπολογισµού επόµενης χρονιάς.

∆) Η Ε.Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την έναρξη των εργασιών στην
καθορισµένη ώρα παρευρίσκεται το 75% τουλάχιστο των αντιπροσώπων
(delegates) του συνόλου των Παραρτηµάτων 41 CLUB Κύπρου.
Εάν σε µισή ώρα µετά την καθορισµένη ώρα έναρξης των εργασιών δεν έχει
συµπληρωθεί το απαιτούµενο ποσοστό των αντιπροσώπων, οι παρευρισκόµενοι
αντιπρόσωποι θα αποτελούν απαρτία.
Ε)

Οι αποφάσεις της Ε.Γ.Σ. λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των αντιπροσώπων
εκτός εάν άλλο άρθρο σε ειδικό θέµα προνοεί διαφορετική πλειοψηφία. Σε
περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Νοείται ότι
κάθε αντιπρόσωπος έχει µια ψήφο.

ΣΤ) Στην Ε.Γ.Σ. έχουν δικαίωµα να παρευρίσκονται και να µιλούν όλα τα ενεργά και
µέλη όλων των Παραρτηµάτων του Σωµατείου και τα επίτιµα µέλη αλλά
δικαίωµα ψήφου έχουν µόνον οι αντιπρόσωποι (delegates) κάθε Παραρτήµατος
41 CLUB Κύπρου.
Ζ)

Στην Ε.Γ.Σ. δικαιούνται να παρίστανται ως φιλοξενούµενοι υποψήφια µέλη 41
CLUB Κύπρου καθώς και µέλη του Round Table, Ladies Circle και Tangent χωρίς
δικαίωµα ψήφου ή εκλογής.

Η) Τα Παραρτήµατα του 41 CLUB Κύπρου αντιπροσωπεύονται στις Γενικές
Συνελεύσεις µε αντιπροσώπους.
Κάθε Παράρτηµα ορίζει αντιπροσώπους
ανάλογα µε τα εγγεγραµµένα Μέλη του στο εκάστοτε Directory, ως ακολούθως:
Κάθε 4 µέλη 1 αντιπρόσωπος µε κατώτερο τους 3 και ανώτερο τους 7
αντιπροσώπους ανά Παράρτηµα.
Και µέχρι και ισάριθµους αναπληρωµατικούς.
Ο κάθε αντιπρόσωπος θα έχει µία ψήφο.
Θ) ∆εκαπέντε ηµέρες πριν από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση, ο Γραµµατέας του
κάθε Παραρτήµατος ανακοινώνει εγγράφως στον Γραµµατέα του Κ.Σ.,
ονοµαστικά τους αντιπροσώπους του Παραρτήµατος.
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Ι)

Όταν περατωθούν οι εργασίες της Ε.Γ.Σ. που αναφέρονται στην παράγραφο 5
(γ) (i), (ii), (iii), η Γενική Συνέλευση προχωρεί στη δηµιουργία Εφορευτικής
Επιτροπής, η οποία αναλαµβάνει την ευθύνη και αρµοδιότητα για τη διεξαγωγή
των εκλογών για τις θέσεις που προνοούνται στην παράγραφο 5 (γ), (iv). Η
σύσταση και αρµοδιότητες της Εφορευτικής Επιτροπής και η διαδικασία των
εκλογών ρυθµίζεται από το Παράρτηµα «Α» στους παρόντες κανονισµούς.

6. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται είτε µετά από γραπτή αίτηση ενός ή περισσοτέρων
Παραρτηµάτων προς τον Πρόεδρο του Κεντρικού Συµβουλίου είτε µετά από
απόφαση του Κ.Σ. Η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λειτουργεί σύµφωνα
µε τα ακόλουθα άρθρα των κανονισµών του Κεντρικού Συµβουλίου που αναφέρονται
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 5β, δ, ε, στ, ζ, η, θ και ι.
7. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ∆ΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωµατείο αντιπροσωπεύεται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο του Κ.Σ. και
εγκαλεί και εγκαλείται µέσω του Προέδρου του Κ.Σ.
8. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Α. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ
Α)

Προεδρεύει κατά προτίµηση ο πρώην Πρόεδρος του Κ.Σ. και συµπληρώνεται µε
δύο άλλα µέλη του Κ.Σ.

Β)

Σκοπός της υποεπιτροπής είναι η ενηµέρωση των µελών και του κοινού, για
δραστηριότητες του 41CLUB στην Κύπρο και στο εξωτερικό, µε δηµοσιεύσεις σε
εφηµερίδες και περιοδικά, ανακοινώσεις και εκδόσεις. Για τις δραστηριότητες
της Υποεπιτροπής χρειάζεται η έγκριση του Ε.Σ.

Β. α) ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Η Υποεπιτροπή απαρτίζεται από τον Αντιπρόεδρο του Κ.Σ. ως πρόεδρο και από δύο
άλλα µέλη του Κ.Σ. ως µέλη.
i)
ii)
iii)

iv)
v)

H µέριµνα για τη σωστή λειτουργία, επέκταση και αύξηση του αριθµού των
Παραρτηµάτων στην Κύπρο ή στο εξωτερικό αν χρειαστεί.
Η επίβλεψη και καθοδήγηση των νέων Παραρτηµάτων.
Η εισήγηση στο Ε.Σ. να εγκρίνει ή απορρίψει την αίτηση Παραρτήµατος 41
CLUB για αναδοχή νέων Παραρτηµάτων, αφού παραθέσει και τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά στοιχεία.
Η επίβλεψη και εξασφάλιση της εφαρµογής των κανονισµών επέκτασης και
αναδοχής.
Η επίβλεψη της εφαρµογής των κανονισµών αποδοχής νέων µελών από τα
διάφορα Παραρτήµατα και η παροχή συµβουλών όταν χρειαστεί.
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β) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΝΕΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
i)

ii)

iii)
iv)

Οποιοδήποτε Παράρτηµα 41 CLUB Κύπρου επιθυµεί να αναλάβει την
ευθύνη ως ανάδοχος ενός νέου Παραρτήµατος το πράττει ύστερα από
έγκριση του Ε.Σ. και µε την καθοδήγηση της Υποεπιτροπής Επέκτασης.
Μετά από την έγκριση του Ε.Σ. ο Πρόεδρος του ανάδοχου Παραρτήµατος
41 CLUB αποστέλλει γραπτή πρόσκληση σε άτοµα που θεωρούνται
κατάλληλα για να γίνουν µέλη του νέου παραρτήµατος. Στην πρόσκληση
αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της πρώτης συνάντησης και
επισυνάπτονται οι σκοποί του Σωµατείου 41 CLUB Κύπρου.
Για τη δηµιουργία νέου Παραρτήµατος είναι απαραίτητο να υπάρχει
ελάχιστος αριθµός 10 Ιδρυτικών Μελών.
Για την εγκαθίδρυση ενός νέου Παραρτήµατος 41 CLUB απαιτούνται 5
προπαρασκευαστικές συναντήσεις µε το ακόλουθο πρόγραµµα:

1η Συνάντηση:
Σ’ αυτή παρευρίσκονται ο Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Επέκτασης του Κ.Σ. και ο
Πρόεδρος του αναδόχου Παραρτήµατος, καθώς και άλλα µέλη. Αναπτύσσονται
στα υποψήφια µέλη οι σκοποί και η ιστορία του 41 CLUB.
2η Συνάντηση:
Παρευρίσκονται ο Πρόεδρος του Κ.Σ. ο Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Επέκτασης
Παραρτήµατος µαζί µε άλλα µέλη. Αναλύεται το καταστατικό και η δοµή του 41
CLUB και γίνεται αναφορά στις δραστηριότητες του 41 CLUB.
3η Συνάντηση:
Παρευρίσκονται ο Αντιπρόεδρος του ανάδοχου Παραρτήµατος, ο I.R.O. του Κ.Σ.
και του αναδόχου Παραρτήµατος, καθώς και µέλη που παρακολούθησαν διεθνείς
εκδηλώσεις. Αναλύονται οι διεθνείς σχέσεις του 41 CLUB Κύπρου.
4η Συνάντηση:
Παρευρίσκονται ο Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Επέκτασης του Κ.Σ. µαζί µε
άλλους αξιωµατούχους του ανάδοχου Παραρτήµατος. Γίνονται εκλογές για την
ανάδειξη αξιωµατούχων του νέου Παραρτήµατος και ακολουθεί συνάντηση υπό
την προεδρία του νέου Προέδρου.
5η Συνάντηση:
Αυτή έχει επίσηµο χαρακτήρα. Παρευρίσκονται όλα τα µέλη του Ε.Σ. τα µέλη της
Υποεπιτροπής Επέκτασης, τα µέλη του ανάδοχου Παραρτήµατος, άλλοι
φιλοξενούµενοι (µέλη), τα υποψήφια µέλη και σύζυγοι µελών.
Αφού υπογραφεί από τα υποψήφια µέλη η Πράξη Εγκαθίδρυσης, γίνεται η
ανακήρυξη των µελών και απονέµεται το σήµα. Ακολουθεί χοροεσπερίδα.
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Σηµείωση:
Από την 1η µέχρι και την 3η συνάντηση η σειρά µπορεί να αλλάξει όπως και οι
παριστάµενοι αξιωµατούχοι και σε κάθε µία από τις 4 πρώτες συναντήσεις πρέπει
να είναι παρόντες το 70% των Ιδρυτικών Μελών και στη 5η συνάντηση όλα τα
Ιδρυτικά Μέλη.
9. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Α.
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Κάθε Παράρτηµα µέλος του Σωµατείου θα υποχρεούται να
συνεισφέρει στο Κ.Σ. ως ετήσια συνδροµή κάθε έτους το ποσό το
οποίο θα εγκρίνεται από το Κ.Σ. µε βάση προϋπολογισµό που
προετοιµάζεται από το Ε.Σ. και εγκρίνεται από την Ε.Γ.Σ. Η
συνδροµή πρέπει να καταβάλλεται στο Κεντρικό Συµβούλιο εντός 3
µηνών από την Γραπτή Ειδοποίηση που θα αποστέλλεται από τον
Ταµία του Κ.Σ.
Παράρτηµα το οποίο δεν έχει εξοφληµένη πλήρως τη συνδροµή του
δεν δικαιούται συµµετοχή σε Ε.Γ.Σ. ή Έκτακτη Γ.Σ. ούτε εκλογή
µέλους του στο Κ.Σ.
Οι συνδροµές θα υπολογίζονται στον εκάστοτε αριθµό των µελών
του κάθε Παραρτήµατος που είναι εγγεγραµµένα στο Directory. Για
το σκοπό αυτό όλα τα Παραρτήµατα θα πρέπει να υποβάλλουν τα
στοιχεία των µελών τους στο Κ.Σ. ένα µήνα πριν την Ε.Γ.Σ.
Σε όλα τα νέα µέλη που εγγράφονται στο Directory θα
παραχωρείται δωρεάν συνδροµή προς το Κ.Σ. για τον πρώτο χρόνο.

Β.
α)

Κέρδη από πωλήσεις ειδών 41 CLUB στα Παραρτήµατα. Καθορίζεται
σαν ανώτατο ποσοστό κέρδους το 30%.

β)

Κέρδη από εκδηλώσεις. Αν η διοργάνωση της Ε.Γ.Σ. αναληφθεί από
ένα Παράρτηµα, αυτό καρπούται το 75% των καθαρών κερδών και το
25% το Κ.Σ.

γ)

Οποιεσδήποτε άλλες προαιρετικές εισφορές και δωρεές που να µην
συνεπάγονται δεσµεύσεις ασυµβίβαστες µε τους κανονισµούς του 41
CLUB.

Γ. Ο ταµίας του Κ.Σ. τηρεί ξεχωριστά τρεις λογαριασµούς ταµείου:
Α)

Γενικό Ταµείο.
Σ’ αυτό κατατίθενται οι συνδροµές µελών και οποιαδήποτε άλλα ποσά
τα οποία δεν προβλέπεται να κατατίθενται αλλού.
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Β)

Ταµείο Ταξιδιών.
Κατατίθενται τα ποσά που εισπράττονται από κέρδη πωλήσεων, το
50% των κερδών από εκδηλώσεις µελών και 30% από τις καθαρές
εισπράξεις λαχνών του Κ.Σ. σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ.

Γ)

Φιλανθρωπικό ταµείο.
Κατατίθενται όλες οι δωρεές προς το 41 CLUB και τα κέρδη από
εκδηλώσεις και δραστηριότητες που δυνατόν να συνεισφέρουν µη µέλη
του 41 CLUB.

∆)

Ταµείο αρωγής.
Κατατίθενται όλες οι εισφορές των µελών που καθορίζονται από την
εκάστοτε Ε.Γ.Σ. µέσω του Προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Ε.

Σηµείωση:
Με απόφαση του Κ.Σ. µπορεί να γίνει µεταφορά χρηµάτων από το ένα ταµείο
στο άλλο όταν έτσι εξυπηρετούνται οι σκοποί του Σωµατείου. Σε καµία
περίπτωση όµως δεν µπορεί να γίνει µεταφορά από το Φιλανθρωπικό στα άλλα
ταµεία. Τα πιο πάνω ταµεία ελέγχονται από τους ελεγκτές και ο Ταµίας
παρουσιάζει την ταµειακή κατάσταση στην Ε.Γ.Σ. για έγκριση.
10. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Α)

Κάθε Παράρτηµα υποχρεούται να σέβεται και να ακολουθεί τους
παρόντες κανονισµούς του Σωµατείου, καθώς και τις αποφάσεις του
Κ.Σ. και Ε.Σ.
Μη τήρηση κανονισµών θα συνεπάγεται την
προειδοποίηση αρχικά του Κ.Σ. προς το Παράρτηµα και σε περίπτωση
άρνησής του για συµµόρφωση, τη διάλυση του, που θα αποφασισθεί
σε Έκτακτη Γ.Σ. του Σωµατείου. Σε τέτοια περίπτωση οποιαδήποτε
περιουσία του Παραρτήµατος κατάσχεται και το ποσό αυτό
χρησιµοποιείται για φιλανθρωπικούς σκοπούς στην πόλη που εδρεύει
το διαλυθέν Παράρτηµα.

Β)

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας ή ασάφειας περί της ερµηνείας
των κανονισµών αυτή θα παραπέµπεται γραπτώς στο Κ.Σ. του οποίου η
απόφαση θα είναι τελεσίδικη.

Γ)

Σε περίπτωση που µέλος εκλεγεί σε κάποια θέση του Ε.Σ. και αµελεί ή
για οποιουσδήποτε άλλους λόγους δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί
στα καθήκοντά του, το Κ.Σ. αποφασίζει την τοποθέτηση βοηθού ή και
την αντικατάσταση του µε µέλος που θα εκλεγεί από το Κ.Σ. µεταξύ
υποψηφίων που θα ζητηθεί να υποδείξουν τα Παραρτήµατα που
συµµετέχουν στο Κ.Σ.
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11. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ/ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Οποιοδήποτε Παράρτηµα 41 CLUB Κύπρου µπορεί να διαλυθεί ύστερα από
απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του παραρτήµατος που θα συγκληθεί
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του καταστατικού. Για την εγκυρότητα της απόφασης
αυτής απαιτούνται τα 2/3 των ψήφων των παρευρισκοµένων Αντιπροσώπων. Η
διάλυση θα γίνει υπό την εποπτεία του Κ.Σ. στο οποίο πρέπει να παραδοθούν η
ιδρυτική πράξη, τα βιβλία πρακτικών του ταµείου, τα εµβλήµατα και οτιδήποτε
άλλο σχετικό µε το υπό διάλυση Παράρτηµα. Όλα τα ποσά τα οποία κατέχονται
θα διατεθούν στην Κύπρο για φιλανθρωπικούς σκοπούς από το Κεντρικό
Συµβούλιο κατά τρόπο όσο το δυνατό πλησιέστερο προς την αρχική πρόθεση
διάθεσης τους. Τυχόν χρέη του Παραρτήµατος θα αναλαµβάνονται προσωπικά
από τα µέλη που αποτελούν τα Παραρτήµατα την ώρα της διάλυσης.
Το δε Σωµατείο 41 CLUB Κύπρου δύναται να διαλυθεί ΜΟΝΟ µε οµόφωνη
απόφαση έκτακτης Ε.Γ.Σ. του Σωµατείου που θα συγκληθεί ειδικά για το σκοπό
αυτό σύµφωνα µε τον Κανονισµό 6.

12. ΑΛΛΑΓΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Α)

Οι παρόντες κανονισµοί θα ισχύουν από τη σύσταση τη Σωµατείου.

Β)

Τροποποίηση στους παρόντες κανονισµούς θα µπορεί να γίνει σε
οποιαδήποτε Ε.Γ.Σ. µε πλειοψηφία 75% τουλάχιστο των
αντιπροσώπων.

Γ)

Αλλαγή των σκοπών του Σωµατείου απαιτεί ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση
Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.

13. Οι Κανονισµοί του Σωµατείου 41 CLUB Κύπρου είναι συνηµµένοι στο
Καταστατικό και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του και θα τροποποιούνται
όπως προνοεί το άρθρο 11 (β) πιο πάνω.

9 Μαρτίου 2011

16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
“∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ”
1.
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Η Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του
απερχόµενου Κεντρικού Συµβουλίου και συµµετέχουν σ’ αυτή, ως µέλη,
ένας εκπρόσωπος από κάθε Παράρτηµα. Τα άτοµα αυτά δεν πρέπει να
είναι αντιπρόσωποι αλλά θα προκαθορίζονται από τα Παραρτήµατα ως
µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
Το ενεργό µέλος που θα υποδειχθεί ως εκπρόσωπος ενός Παραρτήµατος
δεν πρέπει να είναι υποψήφιος σε καµία από τις εκλέξιµες θέσεις στο Κ.Σ.
και το όνοµα του θα πρέπει να δίδεται γραπτώς στο Γραµµατέα του Κ.Σ.
πριν από την έναρξη των εργασιών της Ε.Γ.Σ.
Όταν ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής τυγχάνει και υποψήφιος για
τη θέση του I.R.O. τότε αντικαθίσταται από το νεοεκλεγέντα Πρόεδρο
πριν τη διεξαγωγή των εκλογών για τη θέση αυτή.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Παράρτηµα δεν ονοµάσει εκπρόσωπο του
στην Εφορευτική Επιτροπή τότε η Εφορευτική Επιτροπή δύναται και πάλι
να προχωρήσει στις εργασίες της ενόσω συµµετέχουν στη σύνθεση της
τουλάχιστον 3 εκπρόσωποι από τρία διαφορετικά Παραρτήµατα.
Σε περίπτωση που θα υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση σχετικά µε τις
εκλογές η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Αν τυχόν
υπάρξει ισοψηφία τότε τα µέλη της επιτροπής διενεργούν δεύτερη
ψηφοφορία. Αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία και δεν υπάρχουν αποχές, ο
Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο. Αν υπάρχουν αποχές, οι ψήφοι αποχής
θεωρούνται ως ψήφοι κατά της ένστασης.
2.

(i)

(ii)

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων για την κάθε εκλέξιµη θέση γίνεται 15
τουλάχιστο µέρες πριν την ηµεροµηνία της Ε.Γ.Σ. γραπτώς επί ειδικού
εντύπου οποίου φαίνονται το ιστορικό του υποψηφίου, οι υπογραφές του
υποψηφίου ότι αποδέχεται, ενός ενεργού µέλους που προτείνει τον
υποψήφιο και ενός ενεργού µέλους που υποστηρίζει την υποψηφιότητα.
Η Εφορευτική Επιτροπή µόλις αναλάβει την προεδρία της Ε.Γ.Σ. ζητά από
το Γραµµατέα του Κ.Σ. να καταθέσει τις υποψηφιότητες που έλαβε και
αφού ελεγχθεί η εγκυρότητά τους, ανακοινώνονται.
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(iii)

(iv)

Αν µετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων διαφανεί ότι οποιαδήποτε
εκλέξιµη θέση παραµένει χωρίς υποψήφιο η Εφορευτική Επιτροπή καλεί
την κατάθεση υποψηφιοτήτων για τη θέση ή τις θέσεις αυτές. Νοείται ότι
η υποψηφιότητα µπορεί να κατατεθεί και από αντιπρόσωπο µε έγγραφο
πληρεξούσιο που θα κατατεθεί στην Εφορευτική Επιτροπή όταν ο
υποψήφιος είναι απών. Νοείται περαιτέρω ότι δεν δύναται να κατατεθεί
υποψηφιότητα κατά την Ε.Γ.Σ. για οποιαδήποτε εκλέξιµη θέση για την
οποία υποβλήθηκε υποψηφιότητα δυνάµει του άρθρου 2 (α) ανωτέρω.
Ένα ενεργό µέλος µπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για περισσότερες
από µία θέσεις, αλλά κανένα µέλος δεν δικαιούται να εκλεγεί στην ίδια
θέση του Κ.Σ. για δύο συνεχή χρόνια εκτός από τον I.R.O. Ο Πρόεδρος
του απερχόµενου Κ.Σ. συµµετέχει στο νέο Κ.Σ. εx οfficio και µπορεί να
υποβάλει υποψηφιότητα µόνο για I.R.O.
3.

(i)
(ii)

(iii)

Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τις εκλογές για τις εκλέξιµες θέσεις κατά
τη σειρά που αναφέρονται στην παράγραφο 5 (Γ), (iv), των Κανονισµών.
Οι αντιπρόσωποι (Delegates) έχουν το δικαίωµα του εκλέγεσθαι στις
εκλέξιµες θέσεις του Κ.Σ., αλλά κατά την ψηφοφορία αναφορικά µε τη
θέση που τυγχάνουν υποψήφιοι αποστερούνται του δικαιώµατος του
ψηφίζειν.
Η ψηφοφορία διεξάγεται µυστικά σε ειδικό έντυπο ψηφοδελτίου που
εγκρίνεται από το Ε.Σ. και κάθε αντιπρόσωπος έχει µια ψήφο.
4.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Η Εφορευτική Επιτροπή κατακυρώνει τη θέση για την οποία διεξάγεται η
εκλογή στον υποψήφιο, ο οποίος έλαβε τις περισσότερες ψήφους.
Αν τυχόν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοψηφήσουν τότε διεξάγεται
δεύτερη εκλογή µόνο µεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν.
Αν και µετά τη δεύτερη ψηφοφορία υφίσταται και πάλι ισοψηφία τότε η
εκλογή αποφασίζεται δια κλήρου.
Αν δεν υπάρχει παρά µόνο ένας υποψήφιος για κάποια θέση η Εφορευτική
Επιτροπή ανακηρύττει τούτον επιτυχόντα στις εκλογές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
“INTERNATIONAL COUNCILORS”
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 41 CLUB International
Το International Council αποτελείται από τους Officers του 41 Club International και
δύο International Councilors (εκπροσώπους κάθε Association).
Ως International Councilors διορίζονται ο εκάστοτε Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του
Κ.Σ. κατά την Ε.Γ.Σ. και θα εκπροσωπούν το Σωµατείο 41 CLUB Κύπρου στο
International Council.
Σε περίπτωση κωλύµατος το Ε.Σ. θα µπορεί να διορίζει αντικαταστάτες.
Το Κ.Σ. θα ενηµερώνει το Γραµµατέα του International Council για τα στοιχεία των
εκάστοτε διορισµένων International Councilors.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
“ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ 41 CLUB ΚΥΠΡΟΥ”
Αποφασίζεται η δηµιουργία του ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ 41 CLUB Κύπρου, ο σκοπός του
οποίου είναι η οικονοµική βοήθεια των µελών σε περίπτωση συµµετοχής τους σε
διεθνή συνέδρια, συνελεύσεις και εκδηλώσεις του 41 International. Το εκάστοτε
ποσό του ταµείου καθορίζεται ετησίως µε απόφαση της Ε.Γ.Σ. µέσω του
Προϋπολογισµού και θα περιλαµβάνει ελάχιστο ποσό την κάλυψη των εξόδων
συµµετοχής του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Κ.Σ. (σε περίπτωση κωλύµατος,
τους αντικαταστάτες τους που θα προέρχονται από τους αξιωµατούχους του Κ.Σ.)
στην Ε.Γ.Σ. & Half Year Meeting του 41 International.
Στο Ταµείο θα κατατίθενται τα ποσά που εισπράττονται από τα καθαρά έσοδα
πωλήσεων, το 50% των κερδών από εκδηλώσεις του Κ.Σ. και 30% από τις καθαρές
εισπράξεις λαχνών του Κ.Σ.
Το ταµείο θα διαχειρίζεται το Κεντρικό Συµβούλιο του Σωµατείου το οποίο και θα
είναι υποχρεωµένο να παρουσιάζει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση χωριστό
λογαριασµό αυτού του ταµείου.
Το Κεντρικό Συµβούλιο θα µπορεί να εγκρίνει το ποσοστό ή/και ποσό της χορηγίας
που θα λαµβάνει κάθε µέλος, όπως κρίνει ή/και µετά από σχετικό αίτηµα που θα
υποβάλλεται από τα µέλη προς αυτό µέσω του Παραρτήµατος τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
“SHOP”
Με απόφασή του, το 41 CLUB Κύπρου δύναται να λειτουργεί και να διαχειρίζεται
Shop, ο σκοπός του οποίου είναι η αγορά, κατασκευή και εκτύπωση ειδών που
φέρουν το σήµα του 41 CLUB Κύπρου και η πώληση και διάθεση τους στα µέλη και
φίλους του 41 CLUB.

`
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
“ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ”

1. Ιδρύεται το Ταµείο Αρωγής των µελών του Σωµατείου το οποίο έχει ως
σκοπό, τη συνδροµή προς εκείνα τα µέλη των Παραρτηµάτων που θα
αποδεικνύεται σε ικανοποίηση του Κεντρικού Συµβουλίου, ότι έχουν ανάγκη
οικονοµικής υποστήριξης για κάλυψη των ιατρικών τους εξόδων, ως συνέπεια
ασθένειας τέτοιας σοβαρότητας που σε σχέση µε τα οικονοµικά τους
δεδοµένα, θα αδυνατούν από µόνα τους να αντιµετωπίσουν.
2. Το ταµείο δεν θα χρησιµοποιείται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
3. Το ταµείο θα προικοδοτείται µε ετήσια συνδροµή κάθε µέλους που θα
κυµαίνεται µεταξύ €20 και €50, όπως θα καθορίζει µε απόφαση της η Ετήσια
Γενική Συνέλευση του Σωµατείου και η εν λόγω συνδροµή θα εισπράττεται
µαζί µε την ετήσια συνδροµή των µελών.
4. Το ταµείο θα διαχειρίζεται το Κεντρικό Συµβούλιο του Σωµατείου το οποίο και
θα είναι υποχρεωµένο να παρουσιάζει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
χωριστό λογαριασµό αυτού του ταµείου.
5. Οποιοδήποτε µέλος παραρτήµατος που επιθυµεί να τύχει του ωφελήµατος
του Ταµείου Αρωγής, θα καταθέτει γραπτό αίτηµα µέσω του Παραρτήµατος
του και θα παρουσιάζει στο Κεντρικό Συµβούλιο όσα δικαιολογητικά τυχόν θα
απαιτούνται για να καταδεικνύεται αφ ενός η ανάγκη και αφ ετέρου η
ανικανότητα του µέλους να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα.
6. Το Κεντρικό Συµβούλιο θα µπορεί να εγκρίνει χορηγία µέχρι ποσοστού 30%
του ποσού του Ταµείου, ανά µέλος.

9 Μαρτίου 2011
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