Rozdział III

§ 13
2.
Obecny zapis:
Członkostwo w Towarzystwie ustaje w razie: skreślenia przez Zarząd
Główny z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich
za okres co najmniej 1 roku
Proponowana zmiana:
Członkostwo w Towarzystwie ustaje w razie: skreślenia przez Zarząd
Główny z listy członków, na wniosek przewodniczącego Zarządu Oddziału
lub skarbnika Zarządu Głównego, z powodu zalegania z opłatą składek
członkowskich za okres co najmniej 3 lat
Rozdział IV

§ 14
2.
Obecny zapis:
Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa trzy lata.
Proponowana zmiana:
Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata.

§ 15
2.
Obecny zapis:
Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny co
najmniej raz na trzy lata.
Proponowana zmiana:
Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny co
najmniej raz na cztery lata.
§ 18
Obecny zapis:
Zarząd Główny składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego,
sekretarza administracyjnego, skarbnika oraz 3 do 5 członków.
Proponowana zmiana:
Zarząd Główny składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego,
sekretarza administracyjnego, skarbnika oraz 3 do 7 członków.
§ 32
3.

Obecny zapis:
Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest co najmniej raz na trzy
lata na mocy uchwały Zarządu Oddziału.
Proponowana zmiana:
Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest co najmniej raz na
cztery lata na mocy uchwały Zarządu Oddziału.
§ 33
3.
Obecny zapis:
Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału na okres 3 lat.
Proponowana zmiana:
Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału na okres 4 lat.

§ 41
1.
Obecny zapis:
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Delegatów
większością 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania przy obecności co
najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
Proponowana zmiana:
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Delegatów
większością 2/3 liczby osób obecnych na zebraniu.
Propozycja dodania punktu 3 o brzmieniu:
Uchwały w sprawie zmian w statucie wchodzą w życie z chwilą akceptacji
proponowanych zmian przez Walne Zebranie Delegatów.

