Izraksts no biedrības „SK Krauķi” statūtiem.
4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga
personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un
tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir
jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina
pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav
šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.
4.3. Ja valde noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un
viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena gada.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un/vai valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs sacensību laikā pārkāpj to norises noteikumus, vai traucē to norisi, vai veic
tīšas pretdarbības;
4.5.5. Kaitē biedrībai, biedram, vai veic atkārtotas nekorektas tīšas darbības pret Biedrību,
tās mērķiem un uzdevumiem, biedrības biedriem.
4.5.6. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto vai nepakļaujas
iekšējās kārtības noteikumiem.
4.6. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo
izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē, sapulcēs,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar protokoliem,
lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.2.4. veikt brīvprātīgu darbu kopējo uzdevumu veikšanai,
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram
saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

