PRAVILNIK DRUŠTVA FUSELLIAMO®
Uvod
Društvo Fuselliamo je skladno s svojim statutom sprejelo ta »Interni pravilnik«, ki je sestavni del samega statuta in velja
za vse sedanje in bodoče člane Društva Fuselliamo®.
1. člen : Trajanje in sprememba pravilnika
Pravilnik velja od dneva, ko ga odobri skupščina članov. V veljavi ostane, dokler ga skupščina na predlog upravnega
odbora ne spremeni.
2. člen: Sprejem novega člana
Bodoi član mora sprejeti vsebino statuta in internega pravilnika. Obrazec za vpis v Društvo, ki ga določi upravni
odbor, lahko bodoči član prejme v papirni ali elektronski obliki. Obrazec je treba izpolniti z osebnimi podatki, ki se
bodo uporabljali izključno za uradna sporočila. Član lahko poda zahtevo za spremembo podatkov, ki jo v pisni ali
elektronski obliki poda upravnemu odboru, ta pa poskrbi za posodobitev seznama članov. Izpolnjeno vlogo je moč
predložiti v elektronski obliki, ali poslati po pošti na naslov Društva, ali pa jo osebno izročiti v roke članu upravnega
odbora. Upravni odbor v roku 60 dni od datuma prejema vloge sporoči sklep o sprejemu člana, na sporočeni naslov.
Plačilo članarine opravi z nakazilom ali preko storitve PayPal, na naslov, ki je naveden na spletni strani Društva, ali pa
neposredno enemu od članov upravnega odbora Društva, v roku 30 dni od datuma sporočila o sprejemu v Društvo.
3. člen: Veljavnost članarine
članarina velja za koledarsko leto vpisa.
4. člen: Ustanovni člani
Ustanovni člani samostojno vodijo izdajo revije »Fuselliamo, klekljanje po naše«, nehonorirano in skladno s cilji
Društva. Ustanovni člani so člani upravnega odbora. Njihove pravice in dolžnosti so navedene v statutu Društva.
5. člen: Redni in častni člani
Njihove pravice in dolžnosti so navedene v statutu Društva
6. člen: Pravice članov
S plačilom članarine član pridobi naslednje pravice:
- Sodelovati na skupščini Društva, z glasovalno pravico (če je polnoleten)
- Sodelovati pri dogodkih, ki jih promovira Društvo
- Prispevati prostovoljne denarne donacije
- Kadarkoli podati odstop, ki pa ne vpliva na plačilo celotne dolžne članarine,
- Uveljavljati ugodnosti, ki so navedene v Dodatku A
7. člen: Intelektualna lastnina prispevanih del
Dela v obliki zamisli, člankov, publikacij, vzorcev, fotografij, video gradiva, besedil itd., ki jih prispevajo člani v
kakršnikoli obliki (z osebno vročitvijo, po pošti, preko elektronske pošte, družabnih omrežij itd.), veljajo kot lastnina
Društva, ki z njimi razpolaga po svoji presoji, če z upravnim odborom ni drugače določeno v pisni obliki. če z
upravnim odborom ni drugače določeno v pisni obliki, lahko član razpolaga s svojimi stvaritvami za svoj blog, spletno
stran, publikacije itd., ne da bi Društvu dolgoval avtorske pravice.
8. člen: Udeležba pri dejavnostih Društva
člani se lahko udeležujejo dejavnosti, ki jih ponudi in organizira Društvo, pod pogojem, da poravnajo materialne
stroške, ki jih določi upravni odbor. Ko je član prijavljen na tako dejavnost, si prizadeva za redno in neprekinjeno
udeležbo, tako da ne moti ostalih udeležencev in da prispeva k nemoteni izvedbi take dejavnosti. Ob ponavljajočem
kršenju gornjih obvez si upravni odbor pridržuje pravico, da člana izključi, s predhodnim opozorilom članu.
9. člen: Skrb za prostore, dobrine in objekte, s katerimi Društvo upravlja ali jih uporablja
člani Društva se obvezujejo skrbeti za prostore, v katerih potekajo dejavnosti Društva, in za ohranjanje uporabljenih
dobrin v nepoškodovanem stanju. V primeru poškodovanja ali uničenja teh prostorov ali dobrin in ob jasni individualni
odgovornosti lahko upravni odbor zahteva od kršitelja vzpostavitev prvotnega stanja in poravnavo nastalih stroškov.
10. člen: Višina letne članarine in dogovorjene ugodnosti
Višino članarine določi upravni odbor vsako leto.
član, ki poravna letno članarino, lahko uveljavlja ugodnosti, ki ji določi upravni odbor.
11. člen: Končne določbe
Za vse, kar ni določeno v tem pravilniku, glej statut Društva.

Dodatek A 2019
Dogovorjeno je, da je ob predložitvi članske izkaznice možno uveljavljati naslednje ugodnosti (članska
izkaznica je imenska in NI prenosljiva)
Možnost udeležbe na tečajih Fuselliamo
Po sporazumu s Tombolo&Disegni, 10% popust pri nakupu materiala za klekljanje v vrednosti nad 10
evrov (ne velja za knjige in publikacije)
Naročnina na 4 številke revije (št. 49-50-51-52): 75 evrov za osebni prevzem revije pri članih upravnega
odbora, 85 evrov z dostavo po pošti (samo za Italijo), 90 evrov z dostavo po pošti v druge države

