KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA ZA FIBROMIALGIJO
(objavljeno na spletni strani Društva, dne 1. 1. 2012)
Spoštovani člani Društva!
Konec februarja 2012 poteče mandat aktualnim članom organov Društva za fibromialgijo. Volitve v
organe društva za mandatno obdobje od 2012 do 2016 bodo potekale na rednem občnem zboru dne
3. marca 2012.
Izvršni odbor Društva za fibromialgijo je na sestanku dne 24. 9. 2011 sprejel sklep o formiranju
kandidacijske komisije v sestavi: Brigita Ninković - članica IO, Eva Rebrica – članica IO in Slava
Andrič – članica NO, ki je odgovorna za izvedbo kandidacijskega postopka in volitev.
Komisija je na svoji konstitutivni seji dne 10. novembra 2011 za predsednico izvolila go. Brigito
Ninković.
Komisija je sprejela tudi sklep o začetku kandidacijskega postopka, ki začne teči 1. januarja 2012 in
traja do 31. januarja 2012.
Prosimo člane društva, da v tem časovnem obdobju pošljejo pisne predloge za kandidature na
društveni elektronski naslov: drustvofm@gmail.com ali predloge sporočijo telefonsko na tel. številko
predsednice kandidacijske komisije Brigite Ninković, ki je 07/ 496 28 91.
Kandidacijski postopek poteka za funkcije v vseh organih društva, in sicer :
- IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA – 5 članov,
- PREDSEDNIK DRUŠTVA,
- PODPREDSEDNIK,
- TAJNIK,
- BLAGAJNIK,
- NADZORNI ODBOR - 3 člani,
- ČASTNO RAZSODIŠČE (disciplinska komisija) - 3 člani
Mandat članov v organih društva je 4 leta, z možnostjo ponovne izvolitve.
Vsi predlagani kandidati morajo s kandidaturo soglašati in podpisati izjavo o pristanku na kandidaturo.
Na osnovi utemeljenih predlogov kandidatur, ki bodo prispeli v predpisanem roku, bo kandidacijska
komisija sestavila listo kandidatov.
Predlog za kandidaturo lahko poda vsak član društva za drugega rednega člana društva, lahko pa se
h kandidaturi prijavijo tudi člani sami.
Vabimo člane Društva, da se aktivno vključijo v postopek pridobivanja kandidatov, vrednih zaupanja
za vodilne funkcije v društvu, ali pa se za kandidaturo odgovorno odločijo sami. Vsak član lahko
kandidira le za eno funkcijo. Vse funkcije v društvu so prostovoljne in častne, člani društvenih organov
za delo v društvu ne prejemajo plačila.

Za morebitna dodatna vprašanja v zvezi s kandidacijskim postopkom lahko pokličete na tel. št. 07/ 49
62 891 vsak četrtek med 12. in 14. uro ali pišete na e- naslov drustvofm@gmail.com.

predsednica kandidacijske komisije: Brigita Ninković

