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VOLEBNÍ ŘÁD
Konference KSSTLK
Voleb do Výkonného výboru KSSTLK a Revizní komise KSSTLK se účastní všichni delegáti s hlasem
rozhodujícím.
Průběh voleb:
1. Před vlastními volbami bude Konference seznámena s navrženými kandidáty a případným doplněním
kandidátů před volbami
2. Konference schválí podle počtu kandidátů počet členů VV (dle stanov maximálně sedm)
3. Volba členů VV a RK bude provedena tajným hlasováním, pokud se Konference nedohodne na jiné formě
volby.
4. Každý delegát s hlasem rozhodujícím obdrží volební lístek, kde bude uvedeno jméno a příjmení kandidáta,
příslušnost k regionu a oddílu /klubu/ a volné pole pro zaškrtnutí výběru kandidáta.
5. Po obdržení volebního lístku, každý účastník voleb označí podle svého uvážení ve volném poli křížkem
celkem Konferencí schválený počet jednotlivých kandidátů do Výkonného výboru a celkem tři jednotlivé
kandidáty do Revizní komise. Při označení vyššího počtu je volební lístek neplatný a do výsledků voleb
se nezapočítává. Při označení nižšího počtu budou započteny hlasy pouze označeným kandidátům.
6. Po označení volených kandidátů vhodí delegát volební lístek do urny.
7. Po skončení voleb provede volební komise jejich vyhodnocení podle tohoto klíče:
a) do VV KSSTLK bude zvoleno pět kandidátů bez ohledu na regionální příslušnost s nejvyšším
počtem hlasů ze všech platných odevzdaných volebních lístků
b) do Revizní komise KSSTLK budou zvoleni tři kandidáti bez ohledu na regionální příslušnost
s nejvyšším počtem hlasů ze všech platných odevzdaných volebních lístků
c) při rovnosti hlasů bude dalším kritériem pro VV KSSTLK a pro Revizní komisi KSSTLK 2. kolo
voleb z kandidátů se stejným počtem hlasů v 1. kole s tím, že do VV KSST a do Revizní komise
KSSTLK bude zvolen kandidát z nejvyšším počtem hlasů ve 2. kole
8. Nově zvolený VV na svém prvním zasedání zvolí předsedu, místopředsedu, hospodáře (dle Stanov
KSSTLK zástupci svazu) a obsadí další funkce
9. Nově zvolená Revizní komise na svém prvním zasedání zvolí svého předsedu.

