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УСТАВ
ЦИЉЕВИ СВЕТСКОГ ЈЕДРЕЊА
Задаци и циљеви које Светско једрење, као контролни орган спорта једрења у свим
његовим облицима широм света, успоставља јесу:
(a)

да дејствује и обавља функције и дужности своје надлежности;

(b)

да промовише спорт једрења у свим његовим огранцима без обзира на расу,
веру, пол, физичке способности или политичко опредељење,

(c)

да успостави, надгледа, тумачи, измењује и допуњује правила регулисања
једриличарских трка, да решава спорове и предузима све одговарајуће
дисциплинске мере (укључујући и наметање одговарајуће казне);

(d)

да дејствује као надзорна организација за спорт једрења, да одобрава и повлачи
статус Светског једрења у класама бродова и да прописује релевантне прописе и
процедуре одређених мера;

(e)

да дејствује као организациони орган Олимпијске једриличарске регате

(f)

да контролише, организује, спроводи, лиценцира или санкционише друга
првенства, једриличарске догађаје или активности;

(g)

да испита, проучава, истражује, разматра и извештава о свим питањима која се
тичу спорта једрења и било ког лица у вези са спортом једрења, те да прикупља,
анализира и дистрибуира информације, статистике, мишљења и извештаја у вези
са истим;

(h)

да заступа и штити интересе било ког члана Федерације;

(i)

да сазива, уређује, организује одржавање регата, трка и такмичења свих врста,
да ствара и подстиче интересовање и промовише спорт једрења, да сазива,
уређује, организује одржавања изложби, представа, приказа, састанака,
семинара, конференција и дискусија, и да обезбеђује награде, стипендије,
донације и премије за такмичаре и друге;

(j)

да обезбеди административне услуге било које врсте уопште за било које
удружење, савез, друштво, клуб, одбор, тело или заинтересовано лице или лице
у вези са спортом једрења у било ком од његових облика.

УСТАВ

ОДРЕДБЕ ДРУШТВА ОД 1931. ДО 2004.
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕЗ АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА
УГОВОР О ОСНИВАЊУ
СВЕТСКО ЈЕДРЕЊЕ Д.О.О.

1.

Назив друштва је "Светско Једрење д.о.о" (у даљем тексту "Федерација").

2.

Федерација је приватно друштво.

3.

Одговорности и обавезе чланова су ограничене.

4.

Сваки члан Федерације обавезан је да допринесе одређеним износом (не прелази £
1) имовини Федерације у случају њене ликвидације док је члан или у року од једне
године од дана када престане да буде члан, за случај исплате дугова и обавеза
Федерације уговорених пре него што је лице престало бити члан, за таксе, накнаде и
трошкове ликвидације, као и за усаглашавање права контрибутора међу собом.

УСТАВ
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕЗ АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА
ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА СВЕТСКОГ ЈЕДРЕЊА Д.О.О.
ОПШТЕ
1.1 Речи које стоје у првој колони табеле објашњене су у даљем тексту у другој колони
паралелно са њима, у случају да су нејасне у даљем контексту или у вези са
предметомРЕЧИ

ЗНАЧЕЊА

Одредбе/Акти

Одредбе друштва од 1931. до 2004. и свака
статуторна измена и поновна допуна за време
док су одредбе на снази.

Ови чланови

Ови чланови Удружења, са изменама и допунама
с времена на време.

Извршни комитет

Борд директора Федерације.

Федерација

Горе наведено Друштво.

Савет

Тело основано од стране Федерације за сврхе
прописане Чланом 41.

Канцеларија

Регистрована канцеларија Федерације.

Печат

Заједнички печат Федерације.

Месец

Календарски месец.

Писмено

Писана, штампана или литографска, или
делимично једна и делимично друга форма, и
други начини представљања или
производње речи у видљивом облику.

Цели дани

У односу са временом обавештења, означава
период који искључује дан када је обавештење
послато или размотрено да буде дато, и дан за
који/до ког је одређено да се актуализује.

Члан националног ауторитета Национално тело коме је одобрено пуноправно
чланство у Федерацији.
Члан

Члан Федерације било ког реда.

Национално тело

Организација, било укључена или не,
која контролише спорт јахтинга или
једрења у било којој држави или политичком
ентитету са статусом Олимписјке нације.

Правила

Правила усвојена од стране Савета зарад
остварења циљева Федерације.
Укључује све спортове пловидбе у свим формама.

Једрење на води

УСТАВ
Посебне одребе

Одредбе донете већином гласова од 75%
при чему не сме да протекне више од 21 дан од
одлуке како је прецизно дефинисано у Одредбама.

Уставни одбор

Комитет основан од стране Савета да разматра
предложене измене и тумачи Устав, као и друга
питања која могу бити покренута под овим
Члановима.

Генерални директор

Особа именована по Члану 87 или особа
именована као њен заменик.

1.2

Било која реч која означава једнину, означава и множину, и обратно.

1.3

Речи које су у мушком роду подразумевају и женски род; и обрнуто.

1.4

Речи које означавају особе подразумевају и институције.

1.5

Предмети, како је горе речено, било речи или изрази дефинисани у Одредбама ће,
уколико нису у супротности са предметом или контекстом, имати исто значење као у
Члановима.
Прописи садржани у табели C у распореду за Друштва (Уговор и Чланови Удружења)
Правилника 1988 ("Табела C") не примењују се на Федерацију, али ће Чланови
садржани у даљем тексту чинити прописе Федерације.

2.1

2.2

Спорови који се односе на валидност или писање Правилника или било којих других
правила и прописа које постоје (заједно, "Прописи"), и сви спорови који се односе на
примену Правилника или вршење власти, морају бити предмет искључиве
надлежности судова у Енглеској и Велсу и њихових принципа, а биће регулисани
енглеским законом, осим избора принципа енглеских права.

ЈЕЗИК
2.3

Официјални језик Федерације је енглески. Реч "хоћу" је обавезујућа, а реч "могу" је
допустљива. Ако и када је то потребно, могу се увести други радни језици и
симултани преводи могу бити обезбеђени на састанцима. Све званичне
федерације енглеске текстове треба да ускладе са оним што је познато као "јасан
енглески" у Великој Британији.

ЧЛАНСТВО
3.

Број чланова који Федерација предлаже за регистрацију није ограничен.

3.1

Неће се вршити јавни позив за претплату обвезника Друштва.

4.

Чланство у Федерацији се састоји од следећих редова:
(a)

Пун члан - пуно чланство у Федерацији одобрено од стране националног тела.

(b)

Придружени члан – за тела унутар територије која није призната од стране
МОК-а (није држава у складу са ставом 1. Правила 30. Олимпијске повеље),
али промовше и управља спортом једрења у оквиру својих територијалних
вода независно од друге државе или територије. Придружени члан није у
могућности за организације чије је управљање одређено или зависи од друге
земље и закона које та земља прописује и захтева да сваки такмичар са
релевантне територије треба да се такмичи под јурисдикцијом те земље и и
њеног националног ауторитета. Придружени чланови неће имати право гласа,
а њихово чланство ће се наставити само до следеће редовне Генералне
скупштине када ће се њихово чланство разматрати и по потреби тада бити
обновљено.

УСТАВ

5.1

5.2

(c)

ICA члан - чланство додељено међународним и озакоњеним класама
удружења признатим од стране Федерације.

(d)

Партнерски члан - чланство на основу Члана 5.1 (c).

(e)

Члан Светског једрења - чланство одобрено појединцима под 5.1 (d).

(f)

Почасни члан - чланство одобрено у складу са Чланом 5.1 (е).

Чланство у Федерацији може бити одобрено од стране Савета на различитим
нивоима чланства као што је наведено у Члану 4. Пријаве се упућују
Генералном директору у складу са прописима и следећим одредбама:
(a)

Пријаве за пуноправно чланство Федерације и пријаве за придружено
чланство прослеђују се Савету који узима у обзир стање спорта у земљи и
Устав организације која аплицира.

(b)

ICA члан - Удружењима класа која управљају међународним и признатим
удружењима која су испуниле критеријуме наведене у Правилнику и која су
добила међународни или признат статус од стране Савета биће одобрено
чланство ICA.

(c)

Партнерски члан – Било која самоуправна међународна организација, осим
државних органа или међународне класе удружења или признате класе
удружења и њихових чланова, заинтересована или повезана са спортом
једрења у било ком од његових облика, чије активности нису у сукобу са
члановима државне власти или ICA или признатих CA, може се одобрити
партнерско чланство, у складу са условима коришћења тог чланства како
Савет то с времена на време одлучи. Партнерски члан неће имати право на
право гласа, осим у случајевима када је изричито прописано у овим
Члановима.

(d)

Члан Светског једрења - Сваки појединац који је члан Савета, службено лице
или почасно службено лице, члан било ког одбора, радне групе или комисије
Федерације може постати индивидуални члан Федерације након прихватања
његове пријаве и плаћања годишње накнаде утврђене од стране Савета.

(e)

Почасно чланство Федерације може поверити Савет особама за које он
одреди.

Поступак за изузеће захтева за пријем у чланство прописано је Правилником.

ОБАВЕЗЕ ЧЛАНСТВА
6.

Обавеза свих чланова Федерације јесте:
(a)

да промовише циљеве, интересе и утицаје Федерације;

(b)

да спроводи и да поштује правила, прописе и одлуке Федерације;

(c)

да се сам уздржи, као и да рационалним средствима убеди друге на свом
подручју надлежности да се уздрже од акција које су у супротности са
циљевима, правилима, прописима или одлукама Федерације.

7.

Обавеза је члана националног ауторитета, придруженог члана и члана Светског
једрења да се обавеже да неће правити никакву дискриминацију на основу расе,
религије или политичког опредељења када је реч о било ком такимичару који
представља члана националног ауторитета; даље да се спречи злоупотреба
термина као што су Светски, Континентални, Међународни или Регионални који се
односе на активности признате од стране Федерације и да ће сарађивати у
прикупљању и исплати накнада за "Међународна и призната удружења" које се
исплаћују Федерацији .

8.

ICA чланови ће бити одговорни за спровођење циљева и одлука Федерације
које утичу на удружења и заштиту њихових главних обележја.

УСТАВ
9.

(a)

Сваки ICA члан, партнерски члан и почасни члан Федерације има право да
прима бесплатне ствари како Извршни одбор може с времена на време одлучити.
Такви чланови немају право гласа на састанцима у Федерацији.

(b) Чланство се не може пренети и престаје са смрћу, или, у случају корпорације,
друштва или нечега слично, по именовању ликвидатора или пријемника (или
еквивалента у надлежности за прелазак корпорације у акционарско друштво).
ЧЛАНАРИНЕ
10.

Сваки члан, осим почасног члана, плаћа годишњу претплату на средства Федерације
у износу који у сваком појединачном случају Извршни одбор може с времена на време
одредити. Претплата за категорију чланова националних ауторитета одређује Савет
на свакој годишњој седници у години пред седницу Генералне скупштине, након
разматрања препорука Уставног комитета, ако их има. Све претплате се плаћају
првог дана јануара за сваку наредну календарску годину.

11.

Извршни одбор има овлашћење да одложи плаћање или изврши делимично плаћање
чланарине по члану у било којој години.

12.

У подлегању ремисији на основу Члана 11. ниједна чланица националног ауторитета,
у било којој години, нема право на било која права или повластице чланства или
могућности заступања на било ком састанку Генералне скупштине до извршења
плаћања претплате за ту годину и свих заосталих обавеза (ако их има) .

13.

ICA члан или партнерски члан Федерације неће имати право на бенефиције,
укључујући и право да организује Светско првенство или да буде изабран за неки
догађај Светског једрења, док је њена или његова исплата претплата у заостатку.

УКИДАЊЕ ЧЛАНСТВА
14.1

(a) Без обзира на Чланове од 15 до 20, када је чланица националног ауторитета била
у заостатку са својом претплатом или њеним делом, таксама, порезима и другим
исплатама Федерацији или било којој од њених супсидарних или повезаних
инситуција три месеца или више, добивши претходно упозорење најмање 30 дана
раније да изврши плаћање, које је Генерални директор потврдио у писаном
облику, Извршни комитет је може већином гласова суспендовати или Савет може
већином гласова отказати чланство у Федерацији чланици националног
ауторитета са тренутним ефектом.
(b) Члан националног ауторитета лишен свог чланства на основу овог Члана може
поднети захтев за чланство регуларно, али неће бити поново примљен у
чланство до извршених плаћања претплати, такси, пореза и других плаћања, ако
их има, исплаћеним у целости и тако овереним од стране Генералног директора.

14.2

(a) Када је члан националног ауторитета или признато друштво лишено свог чланства
у случају закаснелог плаћања чланарине или једног њеног дела, такси, пореза
или других исплата Федерацији и њеним супсидарним и повезаним
институцијама, на основу Члана 14. 1 (а) Извршни комитет може већином гласова
суспендовати или укинути међународно или признато друштво.
(b) Међународно или признато друштво чији је статус и чланство суспендовано или
укинуто у складу са овим Чланом могу поднети захтев за такав статус и чланство
регуларно, али неће имати свој међународни или признати статус или обновљено
чланство до свих исплаћених преосталих претплата, такси, пореза и другог, ако
их има, у целости и тако овереним од стране Генералног директора.

15.1

(a) Статус било које постојеће чланице Федерације националног ауторитета може
бити оспорен од стране постојеће чланице националног ауторитета FM. или МNA
која има добар положај или организације која има чврст статус

УСТАВ
управног тела за спорт једрења у одређеној земљи у којој се члан националног
ауторитета налази потврђено од стране Уставног комитета узевши у обзир
препоруке Генералног директора.
(b)

Свакој чланици може у било ком тренутку бити поднето на захтев од стране
Извршног одбора да докаже да је њен Устав и представљање спорта једрења
у тој земљи такав да, у том тренутку, задовољава захтеве за чланство из
Члана 4. и Правилника у тренутку његове примене на чланство и апликације
за чланство. Ако Извршни одбор има разумне основе за сумњу да чланица
задовољава те услове, и уколико не успе да их испуни у року од 30 дана од
дана када је то захтевано, онда Одбор може суспендовати члана до наредног
састанка Савета, на којој Савет одлучује да ли ће поново поставити члана,
наставити са суспензијом, или укинути чланство по Члану 15.3.

15.2

Поступци за такво одлуку дозвољени су у складу са овим Члановима и примењивим
Правилником који обезбеђују правично одлучивање и саслушање свих страна и
омогућује странама у разумном поступку да предоче све релевантне чињенице,тврдње и
аргументе пред било којом комисијом, телом, Саветом или Скупштином Федерације како
то Чланови и Правилник дозвољавају.

15.3

Без укидања алтернативне основе, једна од основа на којима статус члана може
бити оспорен јесте упорно непоштовање или погрешно тумачење Устава Федерације
посебно када је реч о обавезама чланства.

15.4

Савет може, двотрећинском већином гласова, у било ком тренутку укинути чланство
било којој чланици националног ауторитета, али чланица националног ауторитета
може захтевати да Генерална скупштина, на првој наредној седници, разматри такво
укидање на основу аргумента да слобода одлучивања Савета није искоришћења у
добре сврхе.

16.

Поступак за оспоравање статуса чланства чланице Националног ауторитета биће
остварен као што је наведено у Правилнику.

17.

Савет може да суспендује или поништи статус и чланство међународном и признатом
удружењу које по одлуци Савета није испунило своју обавезу да заштити основне
карактеристике удружења или тренутно не испуњава услове удружења прописане у
Правилнику и Препорукама за усвајање и контролу међународних или признатих
удружњења.

17.1

Савет може да суспендује или поништи чланство партнерског члана који, по
мишљењу Савета, није успео да испуни своје обавезе чланства у материјалном
смислу.

18.

Поступак за оспоравање статуса чланства партнерског члана биће остварен као што
је наведено у Правилнику

19.

Извршни комитет може:
(a)

суспендовати или поништити статус и чланство међународном или признатом
удружењу које је у заостатку са исплатом Федерацији или које према одлуци
Савета није испунило своју обавезу да заштити основне карактеристике
удружења или тренутно не испуњава услове прописане Правилником и
Препорукама за усвајање и контролу међународних или признатих удружења;

(b)

суспендовати или укинути чланство придруженом члану или партнерском
члану који није испунио обавезе плаћања свог чланства у периоду од најмање
12 месеци после истека рока или који, по мишљењу Савета, није испунио своје
обавезе чланства у материјалном смислу.

УСТАВ
ПЕНЗИОНИСАЊЕ ЧЛАНОВА
20.

Сваки члан који жели да се повуче из Федерације треба да извести Генералног
директора у писаној форми о својој намери пензионисања на дан или пре 31.
децембра; иначе члан ће бити обавезан да плати чланство за наредну календарску
годину.

ГЕНЕРАЛНЕ СЕДНИЦЕ
21.1

Федерација одржава Генералну седницу у свакој календарској години као свој
годишњи Генерални састанак у време и место које одређује Извршни комитет и
утврђује састанак у позивном обавештењу.

21.2

Поред Генералних седница чланица националних ауторитета из Члана 21.1 изнад,
Савет може да сазове и одржи састанке Савета или Савета и његових одбора као
што прописују Чланови 42. и 55. Такви састанци за спровођење пословања
Федерације према Члановима 41. и 42. у случају одбора Савета нису Генерални
састанци чланова и врше се у складу са Правилником о спровођењу тих састанака.

22.

Сви Генерални састанци осим годишњих Генералних састанака називају се Ванредни
састанци.

23.

Извршни комитет може кад год сматра да погодује или по инструкцији Савета сазвати
ванредни Генерални састанак, и ванредне Генералне састанке такође треба
сазивати на такву врсту потребе, или у случају оних који то захтевају, као што је
предвиђено Чланом 113 Закон о предузећима из 1931.

24.

Најмање двадесет један цели дан у писаној форми пре сваког годишњег Генералног
састанка треба дати обавештење као и извешће о сваком сазваном састанку који
треба да прође посебну резолуцију, а најмање четрнаест целих дана пре доставити
обавештење у писаној форми сваког другог Генералног састанка, наводећи место,
дан и сат састанка, и у случају посебног пословања општу природу истог,
прослеђујући особама на начин како се у даљем тексту наводи (укључујући ревизора)
како је уређено овим Члановима или Актима о правима дистрибуције таквих
обавештења из Федерације; али уз сагласност свих чланица националних ауторитета
које имају право да присуствују и гласају, или њиховом броју како је прописано
Актима у случају састанка, изузев годишњих Генералних састанака, састанак може да
се сазове у обавештењу како чланица националног ауторитета сматра да треба.

25.1

Сваки члан националног ауторитета може бити представљен од стране делегата који
је држављанин или становник дате земље и доставиће обавештење о именовању тог
делегата у писаној форми Генералном директору у складу са Прилогом Б овим
Члановима (који чини део ових Чланова). Осим када је реч о Члану 35, именовање
других пуномоћника није дозвољено.

25.2

Ако је именован делегат спречен да присуствује из оправданих разлога,
Председник може прихватити алтернативно именовање у било ком тренутку до
једног сата пре почетка састанка.

26.

У случају пропуста извешћења састанку, или не-пријему обавештења од стране
датог лица, свако лице које је овлашћено да добија обавештења неће моћи да
оспори било коју усвојену одлуку, или поступак, донет на било ком састанку,
Генералној седници или Генералној скупштини .

27.1

Ниједно пословање неће бити обављено на било ком Генералном састанку уколико
за то не постоји кворум. Тридесет присутних чланова националног ауторитета које
представљају њихови делегати чине кворум.

27.2.

Прописане Одредбе у Прилогу Б овим Члановима (који чине саставни део ових
Чланова) уређују вођење поступака на сваком Генералном састанку.

27.3.

Дневни ред за годишње Генералне састанке укључује и регуларно пословање по
Актима који се износе за расправу на годишњем Генералном састанку, као и следеће
ставке:

УСТАВ
(a)

Усвајање записника са претходне годишње Генералне седнице и Ванредне
седнице која је евентуално уследила.

(b)

Информације:

(c)

(d)

29.

(i)

Извештај Председника;

(ii)

Финансијски извештај.

Разматрање:
(i)

Плаћања чланства;

(ii)

апликација за пуно или партнерско чланство од претходне регуларне
седнице Генералне скупштине;

(iii)

предложеног програма за шампионате Федерације;

(iv)

било којег изгласаног Прописа или измењеног-допуњеног на било који
суштински начин од стране Савета од последње редовне седнице.

расправљање и решавање предлога поднетих од стране Савета, службеног
лица или делегата и регуларно изношење таквих предлога одговарајућим
Одборима. Политичка питања нису домен расправе, осим уколико су од
непосредног значаја за једрење, или без претходног упућивања од стране
Уставног комитета. Одлука Председника Генералне скупштине о томе да ли је
случај политички сматраће се коначном.

Одлуке на било којој Генералној седници (укључујући, без забуне, Генералну скупштину)
доносиће се (осим ако је другачије прописано Актима или овим Члановима) простом
већином гласова присутних и оних који имају право гласа, осим у случају резолуција за
измену Уговора о оснивању или ових Чланова, која се врши ако је 75% гласова у корист
такве резолуције (али ова одредба неће утицати на право Савета да се промени табелу
која је садржана у Прилогу А у складу са Чланом 40 (б)). Гласање о било којој одлуци
спроводи се дизањем руку осим уколико Председник или не мање од пет делегата
поднесу захтев за тајно гласање. Свако тајно гласање ће се одржати и резултати гласања
биће објављени пре завршетка састанка. У случају једнаког броја гласова,
председавајући ће имати одлучујући глас, осим у случају једнаког броја гласова који се
односе на изборе,при чему се доноси одлука у складу са Правилником.

ГЕНЕРАЛНЕ СКУПШТИНЕ
30.

Годишња Генерална седница у 2012. и свака наредна која се одржава на четрири
године сматра се Генералном скупштином :

31.

Генералну скуштину чине:
(a)

делегат сваке чланице националног ауторитета ;

(b)

Председник и Потпредседник који могу дискутовати, али не могу гласати
уколико нису делегати чланица националног ауторитета;

према Члану 82, представници ICA који могу дискутовати, али не могу
гласати.
Дневни ред за седницу Генералне скупштине укључује редовно пословање према
Актима, који се предлаже на годишњој Генералној седници, као и следеће ставке:

(c)
32.

(a)

Избор:
(i)

Председника;

(ii)

седам Потпредседника;

(iii)

Почасних службених лица.

(b)

најава именованих чланова Савета.

(c)

утврђивање датума наредне редовне седнице Генералне скупштине.

УСТАВ
(d)

Остало.

33.

Председавајући седнице Генералне скупштине јесте Председник Федерације.
Новоизабрани председник преузима вођење седнице одмах након усвајања тачке
дневног реда која се тиче избора. Ако није присутан, присутни чланови Генералне
скупштине бирају једног од потпредседника да буде председавајући таквог скупа.

34.

Генерална скупштина може омогућити присуство на својим састанцима
председавајућима комитета, посматрача и техничких саветника који неће имати
право гласа. Они могу да учествују у процедури на захтев председавајућег.

35.

Избор делегата за Канцеларију Председника или Потпредседника доводи до
упражњеног места, на било ком састанку на којем је постављен, отуда то место, уз
обавештење достављено Генералном директору пре састанка, мора бити попуњено
предложеним канидатом од стране чланице националног ауторитета чији је делегат
изабран за Канцеларију.

САВЕТ
36.1

37.1

Савет Федерације чине:
(a)

Председник;

(b)

Седам потпредседника;

(c)

не више од 30 чланова именованих од стране чланица националног ауторитета;

(d)

Председавајући Океанско-обалског комитета;

(e)

Председавајући Комитета Парасветског једрења;

(f)

члан именован од стране Друштвеног комитета;

(g)

члан именован од стране Атлетске комисије;

(h)

женски члан именован од стране:
(i)

жена-потпредседница

(ii)

жена-чланица Савета, и

(iii)

жена комитета и субкомитета, чланова који су предложени од
стране чланица националних ауторитета;

Чланови Савета именују се:
(a)

као резултат избора за Председника и Потпредседника;

(b)

у складу са Чланом 40(a), или у случају да се о именовању извешћује
Генерални директор и сматраће се валидним уколико је извештење пристигло
најмање две недеље пре састанка Савета; или

(c)

по Члану 36.1 (d), (e), (f) (g) или (h).

38.

Чланови Савета именовани да у датом тренутку послују на седници редовне
Генералне скупштине остају на дужности до наредне седнице редовне Генералне
скупштине, а следбеник је именован према Члану 40 (f), у супротном престају све
функције.

39.

Чланови Савета су особе које су активне у Једрењу. Чланови Савета ће бити
одговорни за изношење ставова пред Саветом чланица националних ауторитета које
су их предложиле или бирале, али при гласању узимаће у обзир интерес и интегритет
спорта Једрења широм света.

40.

Чланови Савета именовани од стране чланица националних ауторитета морају бити
именовани од стране групе чланица националних ауторите које су приказане у табели

УСТАВ
A у додатку овим Члановима. Свака група има право да именује број чланова Савета
приказан у паралелној табели.
(b) Не раније од шездесет дана пре датума следећег редовног састанка Генералне
скупштине, чланица националног ауторитета може писаним обавештењем
Генералном директору предложити кандидата на свако место у групи чланица
националног ауторитета за члана Савета за предстојећи нови мандат. Чланица
националног ауторитета може да промени своју листу кандидата у било ком тренутку
до тридесет дана пре седнице Генералне скупштине, када се номинације затварају.
Свака номинација пристигла након тог времена није важећа.
(c) Након завршетка номинација, кандидат(и) са највећим бројем номинација разматраће
се за именовање у Савету од стране групе за наредни мандат. Генерални директор
објављује свим чланицама националних ауторитета у групи предложене номинације.
(d) Уколико постоји једнак број номинација за радно место, онда се кандидат(и) са
најмањим бројем номинација се елиминише/у и гласаће чланице националних
ауторитета у тој групи за кандидате са истим резултатом. Ако остане подударан број
гласова, ова процедура се понавља све док један кандидат не добије просту већину
гласова. У случају да исти број гласова остане и седам дана пре почетка Генералне
скупштине, Председник ће пресећи нерешени резултат и према свом нахођењу
именовати једног од кандидата за попуњавање упражњеног места. Процес спроводи
Генерални директор.
(e) Ако је група чланица националних ауторитета одлучила да именује наследника за
члана Савета именованог на основу Члана 40 (а), он се именује 75% већине гласова
групе и ново именовање доставља се начелнику Генералном директору и валидно је
само уколико је примљено најмање две недеље пре следећег састанка Савета.
ОВЛАШЋЕЊА САВЕТА
Савет сноси одговорност за:

41.
(a)

управљање спортом једрења, укључујући (без обзира на овлашћења
Генералне скупштине) усвајање, разматрање и утврђивање политике; и

(b)

промовисање и (у складу са Чланом 68) спровођење циљева и задатака у
Федерацији

и има сва потребна овлашћења Федерације да врши такве одговорности, осим оних
овлашћења која се овим Актима или овим Члановима захтевају да се обаве, или под
руководством, Извршног одбора (укључујући и оне одредбе из Члана 68) или на
Генералној скупштини, као предмет:

42.

(i)

важећег Правилника на снази који разматра Генерална скупштина,

(ii)

одредби Аката;

(iii)

Правилника које доноси Савет, али који још увек није размотрила
Генерална скупштина, под условом да уколико Генерална скупштина не
размотри такав Правилник, не може се поништити ретроактивно
доношење Аката од стране Савета у складу са таквим Правилником.

Савет може да пренесе било које од својих овлашћења на одборе или пододборе које
чине одређена лица. Савет може да обезбеди Уредбом именовање и избор председника,
потпредседника и чланова одбора или пододбора (осим што председник неће бити
изабран за председавајућег таквог одбора или пододбора осим Извршног комитета), а
сваки одбор или пододбор тако формиран, у вршењу предвиђених овлашћења, ускладиће
се са било којим прописима који су му наметнути од стране Савета. Састанци и
процедуре таквог одбора уређује се одредбама члана за регулисање

УСТАВ
састанака и процедура Савета како је досад примењиво и неће бити замењено до
даљњег неким другим прописима које доноси Савет.
43.

Савет има моћ да доноси Прописе за испуњење функција и/или да измени било
постојеће Прописе под условом да такви Прописи не смеју бити у супротности са
циљевима и задацима Федерације и овим Члановима и морају бити предочени и
размотрени до наредног састанка чланица националних ауторитета. Савет може да,
тамо где предмет Прописа утиче на трке и Такмичарски правилник, донесе
Правилник и, по сопственом нахођењу, нареди да Уредба буде укључена у
Такмичарски правилник с напоменом. Када је таква Уредба укључена у Такмичарски
правилник с напоменом, на одређена правила у другим деловима Чланова и
Прописа који се односе на приступницу, брисање, измене и допуне, промене или
тумачење Такмичарског правилника неће се примењивати.

44.

Чланови Савета за сада могу деловати без обзира на било које упражњено место у
том телу.

ПРОЦЕДУРЕ САВЕТА
45. Одлуке Савета доносе се простом већином гласова са следећим изузецима:
(a) Одлука о резолуцији за избор или искључење члана националног ауторитета
захтева двотрећинску већину гласова у корист резолуције.
(b) Одлука о промени Такмичарских правила или Правила о опреми за једрење са
датумом ступања на снагу до 1. јануара године након одржавања Олимпијског
једриличарског такмичења захтева 75% гласова у корист предлога; међутим,
ова одредба се не примењује на прописе инкорпориране по препоруци у
Такмичарска правила једрења.
(c) Одлуке које преокрећу претходно гласање у складу са Уредбом 23 захтевају
такву већину гласова као што је прописано у Уредби 23.
46.

Гласање се изводи дизањем руку или електронским путем и може се тајно гласати
како одреди председавајући. Три присутна члана могу захтевати одржавање тајног
гласања, чији ће захтев бити стављен на отворено гласање присутних чланова. У
случају да се тајно гласање врши електронским путем, појединачни гласови неће
бити регистровани, а председавајући Уставног комитета ће потврдити да нису
евидентирани такви појединачни гласови. Такав тип гласања мора бити одржан пре
затварања састанка. Сваки присутан члан лично има право на један глас.
Председник има други глас или одлучујући глас у случају једнаког броја гласова.

47.

Кворум за састанке Савета је дванаест уколико Савет сматра за сходно да повећа
свој кворум, он то може да уради по сопственом нахођењу.

48.

Свако неочекивано упражњено место у Канцеларији Председника или
Потпредседника може бити попуњено од стране Извршног одбора. Било које
упражњено место у чланству Савета може бити попуњено од стране Савета. У
случају смрти или неспособности из било ког разлога Председника, Извршни одбор
може одредити једног од Потпредседника да врши дужност Председника до
следећег састанка Савета. Свако лице које је тако постављено остаје на дужности до
почетка следеће редовне седнице Генералне скупштине, али ће имати право на
реизбор или поновно именовање.

49.

Избор члана Савета за функцију Председника или Потпредседника ће створити
неочекивано упражњено место у Савету. Ако је члан Савета изабран на функцију
Председника или Потпредседника остављајући упражњено место које је заузимала
жена, особа именована да попуни неочекивано упражњено место ће такође бити
жена.

50.

Сваки именовани члан Савета може у сваком тренутку поставити неког другог
једриличара из своје групе или тела које предлаже, да буде Алтернативни члан
Савета, а може у свако доба повући било ког Алтернативног члана којег је
именовао.

УСТАВ
51.
52.

Председник може именовати Алтернативног у случају спречености члана да
присуствује, а да притом није обавестио Генералног директора о Алтернативном
члану.
Алтернативни члан има право да прима обавештења о свим састанцима Савета и да
присуствује на таквом састанку на коме члан који га је именовао није лично присутан и
генерално може обавља све функције члана који га је именовао у његовом одсуству.

53.

Алтернативни члан ipso facto престаје да буде алтернативан ако онај који га
именовао престане из било ког разлога да буде члан.

54.

Сва именовања и смене алтернативних чланова ће се извршити обавештењем које се
подноси Генералном директору од стране члана који извршава/одузима такво
именовање.

55.

Савет се састаје најмање једном у свакој календарској години и у неком другом
тренутку или онолико пута колико је потребно сазвати скуп. Састанак Савета одржава
се на крају сваке регуларне седнице Генералне скупштине. Генерални директор
сазива састанак Савета по налогу Председника или два Потпредседника или ако то
затраже било која четири члана Савета.
Политичка питања неће бити теме расправе на састанцима Савета, осим уколико
нису од директног значаја за једрење. Одлука Председника или другог лица као
председавајућег на надлежном састанку Савета да ли је случај политички сматаће се
коначном.

56.

57.

Сва ће дела bona fide на било ком састанку Савета или било ком одбору Савета, или
од стране било ког лица које делује као члан Савета, без обзира на то да ли се
касније открило да је било неправилности у именовању или наставку мандата сваког
таквог члана или лица како је горе наведено, или да су они или неки од њих
дисквалификовани, бити валидна као да је свако такво лице именовано или уредно
наставило свој мандат и квалификовано да буде члан Савета.

58.

Извршни комитет ће саставити одговарајући записник свих именовања од стране
Савета и поступака свих састанака у Федерацији и Савета, као и одбора Савета. Сва
пословања на таквим састанцима, и записницима састанака, уколико их одобре
чланови овог састанка како је наведено у Члану 59, укључујући и Председавајућег,
биће довољан доказ без даљег доказивања чињеница како је написано. Када одбор
Савета или комитета касније заузме другачији поглед на записник због промена у
политици или самој одлуци, то ће бити забележено у записнику састанка на коме се
разматра измена; у овом случају, оригинални документи неће бити промењени. Где
су записници са састанака доказано погрешни (на пример: грешке у писању или
неправилна референца), формални документи са тог састанка ће бити промењени.

59.

Резолуција у писаној форми (који може бити дупликат) или резолуција достављена
електронским путем (или другим средством писане комуникације), укључујући и имејл и факс, послата свим члановима Савета или било којој комисији или субкомисији које имају право да добијају обавештења о састанку, у случају резолуције у
писменој форми потписане од стране већине или у случају електронских средстава
признатих и договорених наведеним електронским путем од стране већине чланова
Савета или било које комисије или суб-комисије треба да буде валидна и да ступи на
снагу као да је усвојена на састанку Савета или такве комисије или суб-комисије
уредно сазване или конституисане. У овом Члану израз "већина" означава потребну
већину у складу са Члановима.
Председник узима место председавајућег на састанцима Савета, али ако он није
присутан, присутни чланови бирају једног од Потпредседника, да буде
председавајући тог састанка.

60.

61.

(a) Савет може да одобри присуство посматрача на састанцима, као и техничких
саветника који неће имати право гласа. Они могу да учествују у поступку на захтев
председавајућег.
(b) Сваки члан Савета може учествовати на састанку Савета телефонским путем,
преко видео или сличног типа комуникације при чему сва лица која учествују на
састанку могу да чују једни друге. Учешће на састанку на овај начин сматраће се да

УСТАВ
представља лично присуство на тој седници. Место таквог састанка сматраће се
место на којем је председавајући састанка лоциран у време тог састанка.
ЗАБРАНА ДИСТРИБУЦИЈЕ ИЛИ ДИВИДЕНДИ
62.

(a)

Приход и имовина Федерације примењују се искључиво за промоцију спорта
једрења широм света и ниједан део неће бити исплаћен или пренесен
директно или индиректно путем дивиденди, бонуса или на други начин преко
профита чланова.

(b)

Члан 62 (а) изнад подлеже следећим условима, а то су: ништа у овим
Члановима не спречава исплату, у доброј намери, разумне и одговарајуће
накнаде за Генералног директора или другог службеника Федерације или
било ког члана у замену за стварно пружене услуге у Федерацији, нити ће
спречити плаћање камате позајмице или разумне и правилне закупнине за
просторије завештане или допуштене од било ког другог члана у Федерацији.

(c)

Ниједном члану Савета неће бити додељено плаћено канцеларијско место у
Федерацији или било које канцеларијско место Федерације финансирано
таксама, и никаква накнада или друга новчана корист или новац неће бити
доддељени од стране Федерације било ком члану Савета, осим отплате
трошкова „из џепа“ и камате на позајмицу или разумно и исправно издавање
просторија додељених или завештаних Федерацији, или плаћене таксе за
деловање као званичне Светске једриличарске федерације.

(d)

Исплате било ком удружењу, чији члан може бити члан Савета, а у којем тај
члан Савета не поседује више од стотог дела капитала, неће се узети у
обзир за потребе овог Члана 62 и такав члан Савета не може да рачуна на
Федерацију за било који део профита који може примити у погледу таквог
плаћања.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА ЧЛАНОВА САВЕТА И ИЗВРШНОГ КОМИТЕТА
63. Канцеларија члана Савета и/или Извршног одбора ће се укинути:
(a) ако је банкротирао или има известан аранжман или је уговорио посао са
својим кредиторима;
(b) ако постане нездравог ума;
(c) ако писаним обавештењем Генералном директору поднесе своју оставку;
(d) у случају да члан Извршног комитета престане да обавља функцију на основу
било које одредбе Аката или постане забрањено законом да буде директор
фирме која је основана према законима Острва Мен.
СЛУЖБЕНА ЛИЦА
64.

Службена лица Федерације чине Председник, седам Потпредседника (од којих су два
жене), као и Генерални директор. Они ће бити канцеларијски чланови свих одбора у
Федерацији и, осим Генералног директора, имају право гласа у одборима у којима су
именовани од стране Савета.

65.

Службена лица (осим Генералног директора) бирају се на Скупштини и врше своју
функцију до избора њихових наследника на следећој редовној Генералној
скупштини и могу бити поново изабрани као што је предвиђено Чланом 73.

66.

У складу са Чланом 65. свако активна особа у Једрењу имаће могућност да буде
бирана за функцију Председника или Потпредседника без обзира да ли је члан
Скупштине или члан Савета.

УСТАВ
ИЗВРШНИ КОМИТЕТ
67.

Извршни комитет чине Председник, седам Потпредседника, чинећи борд директора
Федерације.

68.

Извршни комитет:
(a) биће одговоран за спровођење одлука политике Савета и за преузимање свих
одлука управљања и функционисања у име Федерације;
(b) има пуну одговорност за управљање корпоративним и финансијским
пословима Федерације;
(c) може тражити савете ако то сматра потребним;
(d) ради у тесној сарадњи са председавајућим комитета основаних од стране
Савета;
(e) након сваког састанка Извршног комитета, дистрибуира уговор о одлукама са
састанка националним федерацијама, члановима Савета и Комисија и
председницима комисија; и
(f) у свим својим акцијама и разматрањима подноси извештај Савету.

69.

Извршни одбор именује председника и потпредседника одбора Савета, подноси ове
номинације Савету за ратификацију, и доставља имена предложених чланова
одбора Савету у складу са прописима.

70.

Именовање Генералног директора утврђује Извршни одбор.

71.

Извршни комитет може пренети било које од својих овлашћења било ком одбору који
се састоји од једног или више чланова, како се да одредити. Свака таква делегација
може бити предмет услова који се могу изрећи, опозвати или варирати. Поступак за
такав одбор биће регулисани овим Члановима.

72.1

Чланови Извршног одбора неће имати право да заузму своја места у Извршном
одбору или да гласају или обављају друге послове Извршног одбора док не доставе
Генералном директору документа које он захтева да би се омогућило Федерацији да
ради у складу са захтевима Закона Острва Мен кад је реч о регистрацији директора и
управи администрације.

72.2

Чланови Извршног одбора могу деловати без обзира на било које упражњено место у
свом телу.

КАНДИДОВАЊЕ И ИЗБОР СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
73.

Ниједна особа неће моћи да буде предложена за кандидата за Канцеларију
Председника ако је обављавала послове те канцеларије у претходном непрекидном
трајању од осам година, ни за функцију Потпредседника ако је обављала послове
те канцеларије за претходни континуирани период од осам година. Ако више од два
Потпредседника не би имала право, ова одредба утиче на два Потпредседника који
имају најдужи период континуираног стажа; уколико оба или више имају једнак
сениорски стаж, онда у недостатку споразума између њих, сви они који имају једнак
сениорски стаж имају право да буду предложени, а гласање Генералне скупштине
врши се пре гласања за Потпредседника не би ли се одредило који ће ући у
реизбор за Потпредседника.

74.

Пет или више чланица националног ауторитета могу да именују подобну особу као
кандидата за канцеларијске секторе, под условом да су такве номинације примљене
од стране Генералног директора најмање осам недеља пре почетка састанка.

УСТАВ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
75.

Изборнa комисија се именује на Годишњој Генералној скупштини на седници у години
пре следеће редовне седнице Генералне скупштине и на предлог Извршног комитета.
Изборна комисија неће имати више од пет чланова.

76.

Изборна комисија:
(a)

одређује да ли предложени кандидат испуњава услове за избор

(a)

објављује списак подобних кандидата предложених у складу са Чланом 74.
заједно са именима њихових предложених чланова националног ауторитета
за дистрибуцију заједно са дневним редом Савета

(b)

је одговорна за спровођење избора и гласања за кандидате током седнице
Генералне скупштине.

СУДСКИ ОДБОР
77.

Конституисање Судског одбора
(a) Мора постојати Судски одбор којег именује Савет на свом првом састанку
након сваког редовног заседања Генералне скупштине. Уколико постоји
упражњено место међу именованим члановима, или постоји потреба за више
чланова, Савет може именовати замену или више чланова на следећем
састанку. Судски Одбор се састоји од Председавајућег, Потпредседника и не
мање од три члана.
(b) Судски одбор, у циљу одлучивања у случајевима упућеним Одбору, радиће по
принципу независних панела које именује Одбор у складу са прописима.
Ниједан члан Одбора неће бити на панелу разматрајући случај.

78.

Чланство
При именовању чланова Судског одбора, Савет би требало да обрати
пажњу на следеће услове:
(a) Чланови треба течно да говоре на енглеском језику,
(b) Чланови треба имају законску позадину,
(c) Чланови морају имати значајну спортске позадину у једрењу,
(d) Чланови морају бити особе највишег интегритета из света једриличарске
заједнице.

79.

Ауторитет и функције

79.1

Судски одбор ће одлучивати о предметима који су изречени од стране било које
особе или организације коме овај Статут или Правилник изричито одобри да та особа
или организација такав случај изнесе пред Одбор.

79.2

Судски одбор може потврдити, ревидирати, изменити или поништити било коју одлуку
која је предмет жалбе, или наложити телу које је донело одлуку да поново саслуша
случај.

79.3

Осим у случају када је предмет жалбе у складу са Чланом 81, одлуке Судског одбора
ће бити коначне и обавезујуће за све органе који подлежу Статуту Федерације,
прописима и правилима и на било које такмичаре или лица на кога се они примењују.

80.

Процедура
Судски одбор утврђује своја правила и процедуре. Одбор може захтевати од оних
који стварају трошкове Одбора или једног од његових панела који прелазе
нормалне трошкове такси, да плате одређену таксу која се одреди.

УСТАВ
Копија правила и процедура Ревизионог одбора који се усваја с времена на време
биће благовремено достављена свакој националној федерацији.
81.

Жалба на одлуку Ревизионог одбора
Свако право на жалбу било које од странака по било којој одлуци Судског одбора
утврђује се у Правилнику.

МЕЂУНАРОДНЕ И ПРИЗНАТЕ КЛАСЕ УДРУЖЕЊА И ПАРТНЕРСКИ ЧЛАНОВИ
82.

Сваки представник ICA члана и сваког партнерског члана има право да
присуствује и говори у име свог удружења или организације на седницама
Генералне скупштине, али неће имати право гласа.

83.

ICA чланови и партнерски чланови имају право на заступљеност у одборима
која се одређује у Правилнику од стране Савета с времена на време.

ПОЧАСНА СЛУЖБЕНА ЛИЦА
84.

На предлог Председника, Генерална Скупштина може, у знак поштовања или
захвалности за пређашњу службу у Федерацији, изабрати било ког уваженог
једриличара за почасно службено лице. Почасна службена лица могу бити почасни
Председник, или почасни Потпредседник, или неко други са почасним називом како
Генерална скупштина може у време избора да пропише.

85.

Осим ако није другачије прописано од стране Генералне скупштине у време избора,
појединац изабран за почасно службено лице одржава такву функцију до краја свог
живота.

86.

По избору на функцију почасног члана сматраће се да се повукао из Канцеларије
или претходне позиције у Федерацији коју је заузимао. Почасно службено лице
ипак има право да присуствује и учествује у расправама на свим састанцима
Генералне скупштине, Савета и његових одбора, али неће имати право гласа,
осим ако изричито није предложен одбору. (Да би се избегла сумња, почасни
службеник неће, осим ако није изричито именован на ту функцију, бити директор
или други извршни службеник Федерације.)

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
87.

У складу са одредбама чланова Генералног директора именује Извршни одбор за
време, накнаду и под условима који се сматрају адекватим, а сваки Генерални
директор тако постављен може бити тако и смењен. Генерални директор именује се
као секретар Федерације у складу са Чланом 19 по Акту о предузећима из 1982.
Извршни одбор може с времена на време резолуцијом именовати помоћника или
заменика Генералног директора, и свако постављено лице може да делује на месту
Генералног директора ако је упражњено место Генералног директора или исти није
способан да делује.

88.

У складу са надзором Извршног одбора, Генерални директор је одговоран за
одржавање секретаријата који треба адекватно да се бави пословима Федерације.
Генерални директор сачињава записнике свих поступака Генералне скупштине,
Савета и других одбора.

ОДЕЉЕЊА И СЕКТОРИ
89.

(a) Савет може успоставити одељења или секторе Федерације које чине чланови који
занима одређени облик једрења или нека активност у вези са било којим обликом
једрења. Свако такво Одељење или Сектор биће конституисан и његово пословање
обавља се у складу са Правилником који поставља Савет

УСТАВ
по Члану 43. Такви прописи одређују функције одељења или сектора и постављају одредбе
које се тичу питања као што су:
(i)

избор одељенског или секторског Савета;

(ii)

избор Председника и других службеника Одељења или Сектора;

(iii)

финансије Одељења или Сектора.

(b)

Савет не може да пренесе на Одељење или Сектор било какву функцију која
би одступила од права чланице националног ауторитета у Федерацији.

(c)

Савет може ако то сматра потребним захтевати од чланова Одељења или
Сектора да плате додатну претплату да би се покрили трошкови Одељења
или Сектора.

(d)

Савет може распустити било које Одељење или Сектор у било које време,
под условом пуне претходне консултације са својим члановима.

РАЧУНИ
90.

Извршни одбор води рачуна о рачуноводственим евиденцијама које треба да се воде
у складу са захтевима законских Аката.

91.

Књиговодствена евиденција се чува у Канцеларији, или, у складу са одредбама
Аката, на неком другом месту или местима како Извршни одбор процени, и увек ће
бити отворена за инспекцију службеника Федерације.

92.

Извршни одбор с времена на време утврђује да ли су и у којој мери и у које време и
на којим местима и под којим условима и прописима рачуноводствене евиденције
Федерације и слично отворени за инспекцију од стране чланове који нису службеници
Федерације, и ниједан члан (који није службеник) неће имати право да прегледа
рачуноводствене евиденције, друге књиге или документе Федерације, осим ако му то
није поверено статутом или је овлашћен од стране Извршног одбора или Федерације
на Генералној скупштини.

93.

На годишњој Генералној скупштини сваке године Извршни одбор у складу са
одредбама Аката полаже пред Федерацијом рачуне прихода и расхода за период од
последњег претходног рачуноводственог референтног датума, заједно са
одговарајућим билансом сачињеним на исти датум. Сваки такав биланс стања
праћен одговарајућим извештајима Извршног одбора и ревизора, као и копијама тог
рачуна, биланса стања и извештаја (од којих сви треба да буду достављени у складу
са било којим законским захтевима за сада на снази) и другим документима који су
прописани законом и припојени или са њим у вези или прате исти, морају се
доставити или послати поштом не мање од двадесет једног целог дана пре датума
одржавања седнице на којој су документа потребна, ревизору и свим другим лицима
која имају право да добију обавештење са Генералних седница у складу са Чланом
11 Закона о предузећима из 1982. године на начин на који обавештења у даљем
тексту треба проследити. Извештај ревизора биће отворен за инспекцију и прочитан
пре седнице како је прописано Чланом 15 Закона о предузећима из 1982.

РЕВИЗИЈА
94.

У складу са одредбама Аката барем једном годишње рачуни Федерације се испитују као и
исправност рачуна прихода и расхода и биланса стања утврђених од стране једног или
више квалификованих ревизора.

95.

Ревизори се именују и њихове обавезе регулиишу у складу са одредбама Аката,
чланови Извршног одбора третирају се за све сврхе као директори споменути у тим
одредбама.

ПЕЧАТ
96.

(a) Печат Федерације може бити употребљен само од стране овлашћеног органа
и у присуству најмање два члана Извршног одбора и Генералног директора, поменути

УСТАВ
чланови и Генерални директор потписују сваки документ на коме је печат стављен у
њиховом присуству, и у корист било којег купца или bona fide лица у Федерацији,
такви потписи представљају убедљив доказ је печат правилно коришћен/стављен.
(b)

Федерација може вршити овлашћења додељена Законом
(i)
службеним печатом за употребу у иностранству и таква овлашћења
поверавају се Извршном одбору; и
(ii)
изостављајући потребу за печатом у складу са Одељком 29А Закона о
привредним друштвима 1931.

ПРИМЕДБЕ
97.

Обавештење Федерације о пуноправном или неком другом члану или члановима
Савета или Федерације доставља се, било лично или слањем поштом, факсом или имејлом странци на пријављеним адресама или адреси или електронској адреси, ако их
има, уз обавештење Федерацији о информацији доспећа обавештења датој странци.
Обавештења послата факсом или електронском поштом сматраће се да одмах ступају
на снагу.

98.

Било које обавештење, послато поштом, сматраће се да је поднето на седми дан
након што се писмо које садржи обавештење шаље поштом, доказујући да је писмо
које садржи обавештење прописно адресирано и послато поштом као авионско
писмо припејд прве класе.

ЛИКВИДАЦИЈА
99.

Ако на распуштање Федерације остане, након измирења дугова и обавеза у
Федерацији, имовина која неће бити иплаћена или дистрибуирана између чланова
Федерације, већ ће се пренети као поклон некој другој институцији или институцијама
које по мишљењу Извршног одбора (уз сагласност чланица националног ауторитета
на седници чланица националних власти сазвану за ту намену пре распуштања
Федерације) имају циљеве сличне онима у Федерацији и чија ће институција или
институције забранити дистрибуцију њених или њихових прихода или имовине
између њених или њихових припадника у одређеној мери у којој су ограничења
постављена у Федерацији на основу одредби Члана 62. С обзиром да се ефекат не
може дати са одредбама овог Члана 99, проналази се одговарајућа институција која
прима ту имовину, та имовина ће се поделити било којој институцији изабраној од
стране Извршног одбора која се сматра по закону Острва Мен институцијом
добротворне природе.

ОДШТЕТА
100.

Сваки члан Извршног одбора или друго службено лице Федерације има право на
накнаду из средстава Федерације у случају свих губитака или обавеза које може
претпети или се могу десити, у случају извршења дужности свог положаја или иначе
у вези са тим, и ниједан члан Извршног одбора или друго службено лице неће бити
одговорно за било какав губитак, штету или незгоду која се може десити или
настати од стране Федерације у извршавању дужности његове канцеларије или у
вези с тим, али овај Члан ступа на снагу у оној мери у којој одредбе нису избегнуте
у Одељку 151 (а), Закона о привредним друштвима 1931. Извршни одбор има право
да обезбеди и одржава за било ког члана Извршног одбора, службеника или
ревизора осигурање Федерације против такве одговорности како се помиње у
Одељку 151 (а) Закона о привредним друштвима 1931.

УСТАВ
ПРИЛОГ А (Члан 40)
Групе националних ауторитета

A

Група

Предложена тела
(Национални чланови Светског једрења)

Ирска
Уједињено
Краљевство

Ирски једриличарски савез

B

Централна
Европа

C

Број који се
предлаже
Савету
2

Краљевски једриличарски савез
Аустријска једриличарска федерација
Хрватска једриличарска федерација
Чешка једриличарска федерација
Немачка једриличарска федерација
Мађарски једриличарски савез
Једриличарско удружење Краљевства
Лихтенштајн
Словачки једриличарски савез
Словеначки једриличарски савез
Швајцарско једрење

2

Источна Европа

Једриличарски савез Белорусије
Једриличарска федерација Бугарске
Једриличарска федерација Косова
Једриличарско удружење Бивше југословенске
Републике Македоније
Једриличарска федерација Молдавије
Једриличарска федерација Црне Горе
Једриличарски савез Пољске
Једриличарски савез Румуније
Једриличарски савез Србије
Једриличарски савез Украјине

2

D

Јужна Европа

Једриличарски савез Кипра
Француска једриличарска федерација
Једриличарски савез Италије
Једриличарски савез Сан Марина
Једриличарски савез Грчке
Једриличарски савез Израела
Једриличарски савез Либана
Једриличарски савез Малте
Турски једриличарски савез
Једриличарски клуб Монака

3

E

Иберијско
полуострво

Једриличарски савез Португала
Једриличарски савез Андоре
Једриличарски савез Краљевства Шпаније

1

F

Низоземске
државе

Једриличарски савез Луксембурга
Једриличарски савез Краљевства Белгије
Једриличарски савез Холандије

1

УСТАВ
Број који се
предлаже
Савету
2

Група

Предложена тела
(Национални чланови Светског једрења)

G

Северна Европа

Једриличарски савез Данске
Једриличарски савез Естоније
Једриличарска федерација Финске
Једриличарски савез Исланда
Једриличарски савез Литваније
Једриличарска федерација Норвешке
Једриличарска федерација Шведске
Једриличарски савез Летоније

H

Евро-Азија

Једриличарска федерација Јерменије
Једриличарска федерација Грузије
Једриличарска федерација Казахстана
Једриличарска федерација Русије
Једриличарска федерација Азербејџана
Једриличарска федерација Киргистана

1

I

Блиски Исток и
Западна Азија

Савез водених спортова Бахреина
Клуб водених спортова Кувајта
Иранска кану, веслачка и једриличарска
федерација
Омански једриличарски комитет
Једриличарска федерација Палестине
Катарски једриличарски и веслачки савез
Федерација водених спортова Саудијске Арабије
Савез водених спортова Уједињених Емирата

1

J

Источна Азија

Једриличарски савез кинеског Тајпеја
Једриличарски савез Кине
Једриличарски савез Гуама
Једриличарски савез Хонг Конга
Једриличарски савез Јапана
Једриличарски савез Кореје
Једриличарски савез Филипина
Једриличарски савез Народне Демократске
Републике Кине

2

K

Јужна и
Једриличарски савез Индонезије
Централна Азија Једриличарски савез Малезије
Једриличарски савез Мјанмара
Једриличарски савез Пакистана
Једриличарски савез Сингапура
Кану, веслачки и једриличарски савез Вијетнама
Једриличарски савез Индије
Једриличарски савез Шри Ланке
Једриличарски савез Тајланда

1

L

Југозападни
Пацифик

2

Једриличарски савез Тахитија
Једриличарски савез Фиџија
Паго Паго једриличарски клуб (Америчка Самоа)
Једриличарски савез Папуе Нове Гвиније
Једриличарски савез Кук острва
Једриличарски савез Самое
Једриличарски савез Аустралије
Једриличарски савез Новог Зеланда
Једриличарски савез Вануатуа

УСТАВ
Група

M

N
O

Предложена тела
(Национални чланови Светског једрења)

Јужна и Западна Једриличарски савез Аргентине
Јужна Америка
Једриличарски савез Чилеа
Једриличарски савез Екватора
Једриличарски савез Перуа
Једриличарски клуб Уругваја
Централна и
Источна
Јужна Америка
Северна Јужна
Америка,
Централна
Америка и
Кариби

Једриличарски савез Бразила
Једриличарски савез Парагваја (FEPAVE)
Једриличарски савез Антигве

Број који се
предлаже
Савету
1

1
2

Једриличарски савез Арубе
Једриличарски савез Гватемале
Једриличарски савез Бахама
Једриличарски савез Барбадоса
Једриличарски савез Белизеа
Једриличарски савез Бермуда
Једриличарски савез Кајманских острва
Једриличарски савез Колумбије
Једриличарски савез Порторика
Једриличарски савез Доминиканске републике
Једриличарски савез Мексика
Наутичка федерација Кубе
Једриличарски савез Венецуеле
Једриличарски савез Гранаде
Једриличарски савез Јамајке
Једриличарски савез холандских Антила
Једриличарски савез Никарагве
Једриличарски савез Панаме
Једриличарски савез Краљевских британских
Девичанских острва
Свети Китс и Невис
Једриличарски савез Свете Луције
Једриличарски савез Светог Винсента и
Гренадина
Једриличарски савез Салвадора
Једриличарски савез Триндад и Тобага
Једриличарски савез Девичанских острва

P

Северна Америка Једриличарски савез Канаде
САД Једрење

3

УСТАВ

Q

Група

Предложена тела
(Национални чланови Светског једрења)

Африка

Једриличарски савез Анголе
Једриличарски савез Боцване
Египатски једриличарски савез и скијање на води
Једриличарски савез Мозамбика
Једриличарски савез Алжира
Једриличарски савез Џибутија
Једриличарски савез Краљевине Мароко
Једриличарски савез Сенегала
Једриличарски савез Туниса
Једриличарски савез Кеније
Једриличарски савез Либије
Једриличарски и вескалчки сквадрон Мадагаскара
Једриличарски савез Маурицијуса
Једриличарски савез Намибије
Једриличарски и веслачки савез Нигерије
Једриличарски савез Зимбабвеа
Једриличарски савез Сејшелија
Једриличарски савез Јужне Африке
Једриличарски савез Судана
Једриличарски савез Танзаније
Једриличарски савез Уганде

Број који се
предлаже
Савету
2

УСТАВ
ПРИЛОГ Б (ЧЛАН 27.2)
ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ГЕНЕРАЛНЕ СЕДНИЦЕ
1.

Ако у року од пола сата од тренутка заказане Генералне седнице, кворум није
присутан, седница, уколико је сазвана на захтев чланица националних власти, треба
да се распусти. У сваком другом случају биће одложена за исти дан у току наредне
недеље, у исто време и место, или на било ком другом месту како Извршни одбор
одреди.

2.

Председник Федерације ће председавати на свакој Генералној скупштини, али ако на
било ком састанку није присутан у року од петнаест минута након времена
постављеног за одржавање исте, или није спреман да председава, присутни чланови
националних ауторитета бирају члана Савета, или ако такав члан није присутан, или
ако сви чланови Савета одбију да председавају, они ће изабрати неког присутног
представника чланице националних власти да председава.

3.

Председавајући може, уз сагласност на било ком састанку на којем постоји кворум (и,
уколико је тако одређено састанком) прекинути сусрет с времена на време, и од
места до места, али никакав посао неће бити пренесен на одложени састанак, осим
посла који је могао бити обављен на састанку чији се прекид догодио.

Кад год је састанак одложен за тридесет дана или више, обавештење о одложеном састанку
ће бити дато на исти начин као и за оригинални састанак. Као што је као горе наведено, члан
националног ауторитета неће имати право на било које обавештење о одлагању, или
пословање које се преноси на одложени састанак.
4.

У складу са одредбама Аката, резолуција у писменој форми и потписана од стране
овлашћених делегата свих чланица националних власти за то време имају право да
добијају обавештење и да присуствују и гласају на Генералним седницама биће
важећа и ефективна као да је иста усвојена на Генералној скупштини Федерације
прописно сазваној и одржаној.

5.

Имајући у виду изричито наведено у овом Статуту, ниједна чланица осим правилно
именованог делегата чланице националних власти, која је исплатила сваку претплату
и друге суме (ако их има) Федерацији у погледу њеног чланства, има право да гласа
по било ком питању на било којој Генералној скупштини.

6.

Никакав приговор се не подиже на квалификацију било ког гласача, осим на састанку
или одложеном састанку на коме је дат приговор на тендер, а сваки неодбачен глас
на састанку уважава се. Свака примедба у догледно време биће упућена
председавајућем чија ће се одлука о смаратати коначном и дефинтивном.

7.1

Гласови могу бити представљени анкетом само од стране правилно именованог
делегата.

7.2

Организација може гласати само преко овлашћених заступника именованих у складу
са овим члановима.

8.

Именовање делегата мора бити у писаној форми потписано од стране оног који
именује или његовог пуномоћника прописно овлашћено у писаној форми, или уколико
овлашћује корпорација, под уобичајеном печатом потписано од стране службеног
лица прописно овлашћеног у то име.

9.

Именовање делегата и пуномоћје адвоката или другог органа (ако их има) под којим
је потписано или нотарски оверено или канцеларијска копија заводе се у канцеларији
или код Генералног директора не мање од двадесет четири сата пре одређеног
времена за одржавање састанка или одложене седнице на којој се предлаже
именовано гласање, или пре времена за анкетирање, а у случају неиспуњења услова
именована особа неће имати право да гласа у складу са наведеним. Ниједно
именовање неће важити по истеку дванаест месеци од дана његовог извршења.

10.

Дат глас важи без обзира на претходни опозив именовања одговарајућег делегата,
под условом да ниједна објава у писаној форми о опозиву наведеног није

УСТАВ
достављена Генералном директору пре почетка састанка или прекинутог
састанка на коме се именовање извршило.
11.

Свако сврховно именовање делегата ће бити у следећoj форми у зависности од
околности: -

'Ми,
,
,
'Чланица националног ауторитета,
,
'овим именујемо
,
,
,
као нашег делегата да гласа у наше име на '[Годишњој/Ванредној] Генералној седници
'Федерације која се одржава
20 ,
'и на било ком одлагању истог.
'Потписано датума
20 .'
Сврховно именовање делегата подразумева давање овлашћења да се захтева или
приступи тајном гласању или анкети.

Имена и адресе
претплатника

1.

Ул.Форт Номиниз
Лимитед 3
Флор, Селтик Хаус
Ул.Викторија

Даглас
Острво Мен IM1 2SJ
___________________________________
У име Fort Street Nominees Limited
Џордан Номиниз (I.O.M.)
Лимитед 3
Флор, Селтик Хаус
Ул. Викторија
Даглас
Острво Мен IM1 2SJ
2.

___________________________________
У име Jordan Nominees (I.O.M.) Limited

Датум: 28. Јун 1996.
Сведок горе потписанима: Лорна Дојл
3 спрат, Селтик Хаус, Ул.Викторија
Даглас, Острво Мен, IM1 2SJ

Потписи

