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INFORMACE K VOLBÁM DO VEDENÍ ČESKÉ SPOLEČNOSTI KBT 2022
Vážené členky a vážení členové České společnosti KBT,
v souladu se Stanovami ČSKBT proběhnou v březnu 2022 volby do vedení České společnosti KBT, tedy do
Výboru ČSKBT, který má pět členů, a do Dozorčí rady, která má tři členy.
Celkem se tedy bude volit osm členů vedení ČSKBT na období duben 2022 až duben 2026.
Kandidátní listina zahrnuje 16 jmen, ze kterých budete moci vybírat. Aby byl Váš hlas platný, je třeba vybrat
nejméně jednoho a nejvíce osm kandidátů.
Pokud byste dali hlas devíti a více kandidátům, bude Vaše volba neplatná.
Od 7. února do 14. března 2022 bude probíhat volební kampaň na stránkách ČSKBT (www.cskbt.cz),
v oddíle „Volby“.
Najdete zde seznam kandidátů a v části „Medailony kandidátů“ si budete moci přečíst informace
o jednotlivých kandidátech.
V seznamu kandidátů najdete i jejich e-mailové adresy, takže jim budete moci případně poslat své dotazy,
návrhy a doporučení.
Oddíl nebude volně přístupný pro nečleny ČSKBT, ale k jejímu prohlédnutí budete muset zadat heslo, které
v den spuštění volební kampaně zašlu všem členům ČSKBT, kteří zaplatili členský příspěvek za rok 2021, či
dokonce už i za rok 2022.
Od 15. března do 31. března 2022 bude probíhat volba a to elektronicky, pomocí systému společnosti Global
reception.
Každý člen ČSKBT dostane od této společnosti informaci, jakým způsobem má volit a jaké je jeho osobní
heslo, které mu volební akt umožní.
Do 10. dubna 2022 budou všem členům ČSKBT rozeslány výsledky voleb.
Následně se sejde původní vedení ČSKBT a nově zvolené vedení ČSKBT k předání funkcí. Termín setkání
bude upřesněn po volbách, aby se jej mohlo zúčastnit co nejvíce členů starého i nového vedení ČSKBT.
Členové nové zvoleného výboru ČSKBT zvolí nového předsedu ČSKBT, členové nově zvolené Dozorčí rady
zvolí předsedu Dozorčí rady ČSKBT.
O výsledku setkání budeme samozřejmě všechny členy ČSKBT informovat.
Zatím se tedy podívejte na stránky ČSKBT, abyste zjistili, kdo kandiduje, a rozmýšlejte, komu pošlete svůj
hlas.
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