LIETUVOS ALPINISTŲ – SENJORŲ KLUBO ĮSTATAI

1. Klubo tikslai ir uždaviniai
1.1 Lietuvos alpinistų – senjorų klubo pagrindiniai veiklos tikslai:
alpinizmo galimybių populiarinimas ir jo poreikio ribų išplėtimas visuomenėje;
Baltijos valstybių alpinistų – senjorų sąskrydžių organizavimas;
aktyviau plėtoti draugiškus ir kūrybinius ryšius su Baltijos šalių alpinistais – senjorais;
rūpintis alpinizmo kultūros paveldo puoselėjimu ir išsaugojimu;
išskirtinis dėmesys ir visokeriopa parama neįgaliems klubo nariams;
klubo narių pagerbimas jubiliejinių gimtadienių proga;
2. Klubo organizacinė struktūra ir valdymas
2.1 Klubo visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias klubo organas. Visuotinis narių
susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą metuose.
2.2 Klubo visuotinis susirinkimas keturiems metams renka valdybą ir valdybos pirmininką ir
valdybą (pirmumo teisę siūlyti kandidatus į valdybą turi pirmininkas). Valdybos narių skaičių
nustato visuotinis narių susirinkimas.
2.3 Klubo vadovaujantis organas tarp visuotinų narių susirinkimų yra Valdyba.
2.4 Valdyba vadovauja visai klubo veiklai remdamasi įstatais.
2.5 Valdyba savo sprendimus priima paprasta balsų dauguma, dalyvaujant posėdyje daugiau
kaip pusei jos narių.
2.6 Klubo pirmininkas, renkamas visuotinio narių susirinkimo, vadovauja visai klubo veiklai,
atstovauja arba įgalioja jai atstovauti kitus klubo narius, koordinuoja klubo valdybos veiklą.
2.7 Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, kurios sušaukia pirmininkas.
3. Klubo nariai ir lėšos
3.1 Lietuvos alpinistų – senjorų klubą sudaro nariai ir nariai rėmėjai.
3.2 Klubo nariais gali tapti Lietuvoje ir už jos ribų gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai
buvę ir esami alpinistai.
3.3 Rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, remiantys klubą.
3.4 Klubo lėšų šaltiniai yra stojamieji ir metiniai klubo narių mokesčiai, lėšos gautos iš rėmėjų,
kitų organizacijų, fondų taip pat fizinių asmenų.
3.5 Stojamuosius ir metinius klubo narių mokesčių dydžius nustato klubo valdyba.
3.6 Klubo lėšos naudojamos klubo veiklos išlaidoms/
3.7 Visi klubo valdybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais ir užmokesčio už darbą negauna.
4. Klubo veiklos pasibaigimas
4.1 Klubo veikla pasibaigia, jeigu tokį sprendimą priima klubo visuotinis susirinkimas 2/3
balsų dauguma.
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visuotiname alpinistų – senjorų steigiamajame susirinkime.

