انجمن کوهنوردان ایران
آئین نامه دفاتر نمایندگی
مقدمه :
انجمن کوهنوردان ایران به منظور تسهیل ارتباط تشکیالتی با سایر اعضای خود در سراس ر کش ور ( م اد  ۴اساس نامه و
دستورالعمل نحو تاسیس و فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی تشکلهای م رد نه اد مص و  ۲۲/۸۹/۵۹۱۱هی ا نظ ار
کشور ) بر اساس این آیین نامه اقدا به تشکیل دفاتر نمایندگی در شهرستانها می نماید.

بخش اول  :ارکان دفاتر نمایندگی
ماده  : ۱در شهر هایی که یک یا چند نفر از اعضای انجمن  ،درخواست تاسیس دفتر نمایندگی را داش ته باش ند  ،هیئ ت
مدیر یک نفر را به عنوان نمایند در آن شهر معرفی می کند.
بند  : ۱این فرد برای مد حداکثر سه م ا اق دا ب ه عض و گی ری از طری

دع و از اف راد و باش ااهها و گ رو ه ای

کوهنوردی خواهد کرد.
بند  : ۲بعد از زمان مقرر  ،اعضای انجمن در آن شهر (حداقل  ۸نفر ) جلس ه ای را تش کیل داد و هی ا اجرای ی دفت ر
نمایندگی را که شامل حداقل سه نفر خواهد بود با رای مستقیم و مخفی با حضور مسئول کارگرو شهرستانهای انجمن و
یا نمایند تا االختیار ایشان برگزار خواهد کرد .
بند  : ۳هیئت اجرایی باید حداکثر تا دو هفته پس از انتخابا  ،نخستین نشست خود را تشکیل دهد و از میان خود ی ک
نفر را بعنوان رئیس  ،یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار را معرفی نم ود و ب ه هم را صورتجلس ه مجم

و لیس ت کلی ه

اعضای خود را به دفتر مرکزی انجمن اعال کند.
تبصره  : ۱نمایند منتخب انجمن پس از انتخابا هیئت اجرایی و تعیین رئ یس دفت ر نماین دگی  ،مس ئولیتی نخواه د
داشت.
تبصره  : ۲عزل رئیس دفتر نمایندگی در حیطه اختیارا هیئت مدیر انجمن می باشد.
ماده  : ۲هیئت مدیر انجمن پس از اخذ گزارش کار گرو نمایندگی ها و موافقت استانداری و یا فرمانداری منطقه م ورد
درخواست نمایندگی و تاثید انتخابا طب بند  ۴دستورالعمل نحو تاسیس شعب و دفاتر نمایندگی تشکلهای مرد نه اد
و اخذ موافقت  ،نسبت به صدور حکم رئیس دفتر نمایندگی اقدا خواهد کرد .
تبصره  : ۱در صورتیکه هیئت مدیر انجمن به هر دلیلی صدور حکم نمایندگی را صالح ندانند  ،بای د ح داکثر ت ا  ۲م ا
پس از دریافت مدارک هیا اجرایی  ،نظر خود را کتبا به رئیس هیئت اجرایی شهرستان اعال کند .

تبصره  : ۲هیئت اجرایی منتخب  ،ح دارد اعتراض خود را در صور عد صدور حکم نمایندگی  ،ب ه بازرس ی انجم ن
اعال نماید .

بخش دوم  :اهداف دفاتر نمایندگی
ماده  : ۳اجرای اهداف موضوع ماد  /اساسنامه و ماد  ۴دستورالعمل نحو تاسیس شعب و دف اتر نماین دگی تش کلهای
مرد نهاد استان و یا شهرستانی که در آن مجوز فعالیت دارد .

بخش سوم  :اختیارات و وظایف دفتر نمایندگی
ماده  :۴کلیه اموری که بصور کتبی از سوی انجمن کوهنوردان ایران با توجه به اهداف آن ابالغ می شود
ماده  : ۵دفتر نمایندگی دارای ماهیت سیاستاذاری و تصمیم گیری نبود و صرفا بعنوان یک نهاد اجرایی عمل می کند
و مجری طرحها و برنامه های ابالغی هیئت مدیر انجمن است .
تبصره  : ۱دفتر نمایندگی برای اجرایی کردن طرح ها و پروژ های خاص نیازمند اخذ مجوز از هیئت مدیر انجمن ب ود
و با کمک و یاری انجمن این طرح ها و پروژ ها قابل اجرا خواهد بود .
ماده  : ۶نظار بر فعالیت و عملکرد مالی و اجرایی دفتر نمایندگی بر عهد کار گرو دفاتر نمایندگی و در نهایت هیئ ت
مدیر و بازرس انجمن خواهد بود .
ماده  : ۷ارائه گزارشا نشست های ماهانه  ،فصلی  ،شش ماهه و ساالنه ب ه ک ارگرو دف اتر نماین دگی و هیئ ت م دیر
انجمن جهت درج در نشریا و رسانه های مختلف به دفتر انجمن با کمک و همکاری کارگرو روابط عمومی
ماده  : 8دریافت ح عضویت و کمک های مردمی طب مصوبا مجم و ماد  ۲۲اساسنامه
ماده  : 9برگزاری نشست ها  ،همایش های علمی و فرهنای و کنفرانسها در چارچو اه داف انجم ن ب ا اخ ذ مج وز از
هیئت مدیر
ماده  : ۱0دفاتر نمایندگی موظف هستند گ زارش عملک رد م الی و اجرای ی س االنه را ب ه دفت ر انجم ن و هی ا نظ ار
فرمانداری منطقه خود ارائه نمایند و در مقابل هیئت مدیر و هیئت نظار فرمانداری پاسخاو خواهند بود .
ماده  : ۱۱فعالیت اعضای هیئت اجرایی دفتر نمایندگی افتخاری است
ماده  : ۱۲کلیه دارائیهای دفتر نمایندگی مشمول مواد  ۲۲و  ۲۴اساسنامه خواهد بود
ماده  : ۱۳این آئین نامه در  ۲بخش  ۲۲ ،ماد  ۲ ،بند و  ۸تبص ر تهی ه و ت دوین ش د و پ س از تص ویب آن در
مجم عمومی انجمن کوهنوردان ایران الز االجرا خواهد بود .

