ASOCIACE PRÁDELEN A ČISTÍREN ČR
sídlo: Brno, Purkyňova 125

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ODBORNÝCH KOMISÍ

Tento Organizační řád odborných komisí:
-

platí od: 1. 1. 2014
byl schválen Kolegiem dne: 23. 10. 2013
ruší a nahrazuje Organizační řád odborných komisí ze dne 26. 3. 2002, v jeho platném znění
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ČLÁNEK 1
Odborné komise jsou poradními a pomocnými orgány předsednictva Asociace a jsou zřizovány podle
článku VI Stanov Asociace. Komise vykonávají svoji činnost v duchu svého poslání a v souladu se
Stanovami. Činnost v komisi je dobrovolná a není refundována.
ČLÁNEK 2
Členy komise jmenuje prezident Asociace po schválení předsednictvem, kterému komise odpovídá za
svou činnost.
ČLÁNEK 3
Členem komise mohou být jak zástupci ze členských firem Asociace, tak i odborníci mimo členské
firmy Asociace.
ČLÁNEK 4
Komise ze svého středu volí předsedu na období 2 let, pokud se komise neusnese na změně. Usnáší
se většinou hlasů všech přítomných členů. Předseda svolává jednání komise, řídí je a organizuje jejich
průběh. Organizační pomoc poskytuje komisím sekretariát Asociace.
ČLÁNEK 5
Komise si stanoví hlavní směry, plán své činnosti a dané úkoly pro svoji práci. Předseda komise je
povinen seznámit s plánem práce předsednictvo. Místa a termíny jednání i způsob a systém své práce
volí komise podle svého uvážení. Výsledky plnění plánu práce předkládá pověřený zástupce komise
nejméně 1 x za rok předsednictvu a to vždy na jeho posledním jednání v daném roce a to v písemné
nebo elektronické podobě.
ČLÁNEK 6
Zápis z jednání vyhotovuje zástupce společnosti, pod jejíž záštitou jednání proběhlo a odešle jej
předsedovi komise, který jej do 8 dnů zašle na sekretariát Asociace a všem členům komise.
Sekretariát zápisy využívá pro informaci předsednictva.
ČLÁNEK 7
Pověřený zástupce komise dle potřeby informuje předsednictvo Asociace, zde podává informaci o práci
komise a předkládá návrhy pro závěry předsednictva.
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