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STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)
zmieniono 9 maja 1989 roku
STATUT
Artykuł III

- Rada Administracyjna

1
Za politykę i zarządzanie IARU jest odpowiedzialna Rada Administracyjna. Rada Administracyjna:
a)

koordynuje reprezentację lub interesy krótkofalarstwa na międzynarodowych konferencjach telekomunik
b)

ustala długofalowe plany działania w ścisłej współpracy z organizacjami regionalnymi w celu zachowania
c)

pełni funkcję koordynatora w relacjach między poszczególnymi organizacjami regionalnymi we wszystkic
d)

formułuje wnioski przeznaczone do rozpatrzenia przez Stowarzyszenia Członkowskie, które mogą być k
e)
przyjmuje rezolucje i zalecenia, które ułatwiają funkcjonowanie IARU.
2

Członkami Rady Administracyjnej są Prezydent, Wiceprezydent, Sekretarz i dwaj członkowie z każdej or
3

Prezydent.
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a.
b.
c.
d.

Prezydent jest radioamatorem i członkiem Stowarzyszenia Członkowskieg
Kadencja Prezydenta trwa pięć lat od daty ratyfikacji jego nominacji i kończ
Nie później niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji urzędującego Pr

Prezydent może zostać ponownie wybrany. Nominacja na Prezydenta przez Sekretariat Międzynarodow
1)
śmierci Prezydenta;
2)
złożenia przez Prezydenta pisemnej rezygnacji na ręce Sekretarza lub
3)

usunięcia Prezydenta ze stanowiska w wyniku przyjęcia wspólnego wniosku wysuniętego przez co najm
4

Prezydent sprawuje ogólny nadzór nad sprawami IARU zgodnie z przyjętą polityką oraz pełni funkcję prz
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kwalifikacje, sposób wyboru i kadencja Wiceprezy
Pod nieobecność Prezydenta jego funkcję pełni W
W przypadku zwolnienia się urzędu Prezydenta sta
Sekretarz jest wyznaczany przez Sekretariat Międz
Sekretarz zarządza bieżącymi sprawami IARU pod
Członkowie Rady Administracyjnej wybrani spośró
Koszty udziału Prezydenta, Wiceprezydenta i Sekr
Pięciu członków, łącznie z co najmniej jednym czło
Każdy członek Rady Administracyjnej dysponuje jednym głosem, z tym że
Rada Administracyjna zwykle odbywa posiedzenie co roku w miejscu i cza
W okresie między posiedzeniami decyzje mogą być podejmowane korespo
Rada Administracyjna może przyjąć dodatkowe przepisy regulujące jej dzia
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