Vážení členové Sekce!
Uplynulo další funkční období činnosti výboru naší Sekce. Proto se výbor BRNO - sekce pozorovatelů
proměnných hvězd rozhodl uspořádat volby výboru naší Sekce.

Konání voleb
Volby se uskuteční na otevřené plenární schůzi Sekce 27. listopadu 2004 v 19 hodin. Členové Sekce, kteří se
nebudou moci zúčastnit plenární schůze, mohou volit písemně zasláním volebního lístku na níže uvedenou
adresu. Volební lístek může být zaslán i v elektronické podobě (e-mailem nebo vyplněním formuláře na WWW
stránkách naší Sekce
. Aby byl korespondenční hlas platný musí být na lístku uvedeno
jméno hlasujícího člena. U hlasování prostřednictvím Internetu bude hlas platný, pouze pokud jej hlasující
potvrdí po zpětném dotazu. Jestliže někdo bude volit písemně a pak se zúčastní plenární schůze, může volit
znovu s tím, že výsledek jeho písemné volby bude anulován.
http://var.astro.cz/

Kandidáti
Výbor Sekce se na svém letním jednání dohodl, že zájemci o práci ve výboru Sekce (kandidáti) se ke své
(Štěpán Paschke, Suzova 6,
kandidatuře přihlásí revizoru Sekce Štěpánu Paschkovi nejpozději
621 00 Brno, e-mail: stefan@paschke.com). Ten pak sestaví oficiální kandidátku a rozešle všem členům Sekce
spolu s volebními lístky. Kandidáty prosím, aby k pouhému oznámení připojili i krátkou informaci o své osobě
(např. rok narození, praxe, oblast zájmu, plány pro práci ve výboru, foto apod.). Upozorňuji, že po uvedeném
datu nebude možné kandidátní listinu doplňovat o další osoby.
do 27. 10. 2004

Systém voleb
Každý člen naší sekce dostane poštou nebo e-mailem volební lístek a seznam kandidátů. Dle Organizačního a
jednacího řádu naší Sekce je nejprve nutno rozhodnout o počtu členů výboru Sekce. Dosavadní počet členů (10)
byl výsledkem delšího vývoje, ale z dnešního pohledu se jeví jako příliš velký a současný výbor jej doporučuje
snížit. U každého kandidáta můžete zvolit kromě členství ve výboru ještě preferenční hlasy na dvě funkce předsedy a hospodáře. To znamená, že například zatržením políčka hospodář u dotyčného kandidáta současně
automaticky volíte tohoto kandidáta za člena výboru. Volební lístek pro volby nového výboru Sekce je platný,
jestliže byl dán hlas (bylo označeno) nejvýše deset kandidátů a z nich nejvýše jednomu kandidátu byl dán
preferenční hlas na post předsedy a nejvýše jednomu dalšímu preferenční hlas na funkci hospodáře. Jeden
kandidát nemůže být současně volen na předsedu a hospodáře. Členy nového výboru se stanou nově zvolený
předseda a hospodář (kandidáti s největším počtem preferenčních hlasů) a dále prvních 8 kandidátů v případě
desetičlenného výboru nebo prvních sedm kandidátů v případě devíti členného výboru atd… s nejvyšším počtem
hlasů.
U volby revizora je pro platné hlasování třeba označit nejvýše jednoho kandidáta. Revizorem se stane kandidát s
nejvyšším počtem hlasů. Hlasy pro kandidáty, kteří za revizora nebyli zvoleni, budou převedeny do voleb členů
výboru.
Hlasování je v obou případech platné, jestliže se obou částí voleb zúčastní dohromady 40% členů sekce.

Adresa
V případě Vaší neúčasti na plenární schůzi zasílejte hlasovací lístky obratem na adresu:
RNDr. Miloslav Zejda, Hvězdárna a planetárium M. Koperníka
Kraví hora 2, 616 00 Brno, Česká republika
Hlasovat můžete odesláním volebního lístku faxem (541233389) i prostřednictvím WWW stránek Sekce
(
) nebo e-mailem na adresu zejda@hvezdarna.cz (kopii na stefan@paschke.com,
p.hajek@meuvyskov.cz)
Případné dotazy a nejasnosti mohou být objasněny také na tel. 541321287, 721-377398 nebo na e-mailové
adrese zejda@hvezdarna.cz.
http://var.astro.cz

RNDr. Miloslav Zejda, v.r.
předseda BRNO - sekce PPH ČAS

