Regulament de Organizare al Adunării Generale Extraordinare
Luni, 26 aprilie, ora 12.00
Membrii afiliați ale căror mandate de reprezentare la Adunarea Generală
Extraordinară vor fi validate (lista finală va fi publicată vineri, 23 aprilie, ora
17.00) sunt rugați să respecte următoarele instrucțiuni pentru participarea la
ședința programată luni, 26 aprilie 2021, ora 12.00.
După publicarea listei cu mandatele validate, fiecare club este rugat să își
verifice mailul de corespondență cu FRAS, unde va regăsi link-ul de înregistrare
pentru ședința Adunării Generale Extraordinare (link-ul este destinat exclusiv
reprezentanților desemnați de către cluburi și NU va fi transmis terților).
Ședința se va desfășura online și va fi înregistrată integral, pe platforma
ZOOM, astfel că fiecare participant trebuie să aibă conexiune la internet și
aplicația menționată instalată, recomandarea fiind să se utilizeze
laptop/desktop pentru o vizibilitate cât mai bună. În cazul în care se folosește
telefonul, se recomandă ca acesta să fie așezat pe modul LANDSCAPE (pe
orizontală). Fiecare reprezentant va utiliza un singur device.
În momentul autentificării pe platformă, fiecare utilizator trebuie să-și
treacă numele și prenumele în câmpul denumit FIRST NAME și denumirea
clubului în câmpul denumit LAST NAME, fiind în mod obligatoriu persoana
desemnată în mandat să reprezinte clubul respectiv.
Ulterior, accesează butonul JOIN și intră în conferință, deschide camera
video și setează microfonul pe MUTE, dacă acesta nu este deja oprit. În jurul
orei 11.45 se va face prezența, astfel că fiecare participant este rugat să fie
conectat în sesiune.
În cazul în care se dorește înscrierea la cuvânt pentru unul dintre punctele
de pe Ordinea de Zi, această procedură se va face trimițând un mesaj pe chat,
însă doar în momentul în care se va ajunge la punctul 5, nu mai devreme,
specificându-se clar punctul/punctele la care dorește să se ia cuvântul în
termen de 1 minut. Intervenția vorbitorilor va fi de maximum 3 minute.

În cazul reprezentaților cluburilor afiliate provizoriu, care vor fi prezenți la
ședință pentru obținerea afilierii definitive, aceștia nu vor putea vota decât
după punctul 6 de pe Ordinea de zi, iar procedura va fi următoarea: La
punctul 6, i se va da cuvântul, pe rând, fiecărui reprezentant, acesta va
prezenta foarte pe scurt clubul și eventualele proiecte în maximum 1 minut,
iar la final, după expunerea tuturor cluburilor afiliate provizoriu, se va vota o
singură dată pentru toate afilierile definitive. Ulterior acestui punct de pe
Ordinea de Zi, cluburile nou afiliate definitiv vor avea drept de vot pentru
celelalte puncte de pe Ordinea de Zi.
Modalitatea de vot va fi următoarea: la punctele unde se votează, fiecărui
reprezentant îi va apărea pe ecran o fereastră cu cele 3 variante de răspuns:
DA, NU și ABȚINERE. Fiecare va bifa opțiunea dorită și, apoi, va accesa butonul
SUBMIT pentru transmiterea votului, altfel votul respectiv nu va putea fi
înregistrat. Timpul de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi va fi de 30
de secunde, după care nu se va mai putea vota. După terminarea votului se va
afișa rezultatul către toți participanții.
ATENȚIE! Cluburile prezente pentru afilierea definitivă NU vor avea drept
de vot la punctele de la 1 la 6 de pe Ordinea de Zi, iar în momentul în care le
va apărea pe ecran fereastra de vot, o vor închide fără să bifeze vreo opțiune.
După punctul 6, odată cu afilierea definitivă, reprezentanții acestor structuri își
vor putea exprima votul.
În cazul în care, din diferite motive, conexiunea de internet se oprește sau
există întreruperi de curent, reprezentantul clubului respectiv va încerca să se
reconecteze cât mai repede, urmând aceeași procedură ca și la conectarea
inițială.
Participanții la ședință sunt rugați să fie atenți și prezenți online pe toată
durata Adunării Generale Extraordinare.
Pentru informații, vă rugăm să contactați Secretariatul FRAS la telefon
0743/012200 sau email licente@fras.ro.

