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 ב"ד בסיוון תשע"י

 

 3' סיכום ישיבת וועדת תקנון מס

 

.  בחדר מועצת האגודה שבבניין בית הסטודנט 21/05/20112הישיבה התקיימה בתאריך 

 . 20:00: זמן סיום ,  18:20: זמן תחילת הישיבה

 

: נוכחים

. חן כהן, אפרת הולצמן, עדיאל אשרוב: חברי הוועדה

. קסם סיימון: חברי מועצה

. מור צורן- חברת וועדת ביקורת 

 

: עיקרי תוכן הישיבה

 

 קביעת הפירוש התקנוני המדויק לישיבה שלא מן המניין .1

וועדת תקנון קובעת שישיבת המועצה השלישית תיקבע כלא מן המניין בשל המאורעות המיוחדים 

. שאירעו באותה התקופה

. נורית, אפרת, חן: בעד

. עדיאל: נגד

: 28.2.3 ובסעיפים 25.3.2בהמשך לדיון על הכפילות בתקנון המועצה בסעיפים 

וועדת תקנון קובעת כי זימון לישיבת מועצה עם מסמך סדר יום יישלח לחברי , למען הסר ספק

לצורך .  ימי לימודים לפני מועד הישיבה5חברי הנהלת האגודה ווועדת ביקורת לפחות , מועצה

זאת תקף החל ממועד פרסום . יום הוצאת הזימון אינו נספר ויום הישיבה נספר, ספירת ימים זו

.  סיכום ישיבה זו

 . 25.3.2זימון לציבור הרחב נשאר כפי שהוא בסעיף , לפיכך

.  ימי לימודים לאחר פרסומה5החלטה זו תקפה 

. פה אחד מהנוכחים: בעד

 

 סליקה באמצעות כרטיסי אשראי .2

וועדת תקנון ממליצה לאשר שינוי בנוהל קופה קטנה כך שיאפשר שימוש בכרטיס אשראי 

. תחת עמידה בתנאי ניהול תקין, לאגודה

 .פה אחד מהנוכחים: בעד

 .לא התקיים דיון- ת באגודה "מינוי בע .3
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 .לא התקיים דיון- עדכון נוהל רכש  .4

 

 ב"ח ביקורת לבחירות תשע"דו .5

 .(החלטה בנושא מיהו חבר אגודה, בחירת מועמדים)המשך דיון בנושאי התקנון 

: וועדת תקנון ממליצה לאשר את השינוי התקנוני בסעיף הבא

 .חבר וועדת ביקורת אחד או יותר שני חברי וועדת ביקורת או יותר 36.2.3

 .פה אחד: בעד

 

: החלטות שהתקבלו

". עיקרי הישיבה"בגוף הטקסט בסעיף 

 

: נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו

. אין

 

, בברכה

מ חן כהן                       "ח

 ר וועדת תקנון"יו


