רשימת השינויים המוצעים בתקנון האיגוד לקומפוזיציה שחמטית בישראל
בנוסף לשם העמותה בעברית )האיגוד לקומפוזיציה שחמטית בישראל( יירשם גם שם העמותה באנגלית
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סעיף ) 2ג( הקיים:
לא יתקבל אדם כחבר בעמותה ,אלא אם הינו:
) (1בגיר; ) (2תושב ישראל; ) (3עוסק בקומפוזיציה שחמטית ,בין כמחבר ,בין כפותר קבוע ,בין
כעורך-מדור-שחמט בעתון.
ישונה לנוסח הבא:
לא יתקבל אדם כחבר בעמותה ,אלא אם הינו:
) (1בן  17שנים לפחות ) (2תושב ישראל או אזרח ישראל; ) (3עוסק בקומפוזיציה שחמטית ,בין
כמחבר ,בין כפותר ,בין כעורך-מדור-שחמט בעתון.
הסבר :הנמכת גיל החברות מ"בגיר" )כלומר בן  18לפחות( ל"בן  17שנים לפחות" תואמת את מגמת
האיגוד לצרף אליו חובבי בעיות שחמט צעירים 17 .הוא גיל המינימום המותר לפי חוק העמותות.
שינוי התנאי "תושב ישראל" ל"-תושב ישראל או אזרח ישראל" נועד לאפשר לחברי האיגוד השוהים
בחו"ל לתקופות ממושכות להישאר חברי האיגוד.
הדרישה של "פותר קבוע" הוחלפה ב"פותר"  ,כי גם מי שפותר מדי פעם ראוי להיות חבר באיגוד.
סעיף ) 3א( הקיים:
חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ,ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.

ישונה לנוסח הבא:
)א( חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ,ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה .חבר
עמותה אשר אינו נוכח באסיפה כללית זכאי להצביע ע"י משלוח מראש של הצבעתו בדואר
רגיל ,או בדואר אלקטרוני ,על פי נוהל שייקבע על ידי האסיפה .חבר שאינו נוכח יכול ליפות
כוחו של אדם אחר להצביע בשמו ,ובלבד שאותו אדם הינו בן  17שנים לפחות .מיופה הכוח
חייב להיות מצויד בכתב מינוי מטעמו ,ויכול לייצג חבר אחד בלבד.
הסבר :המטרה היא לאפשר לכל חברי האיגוד להשתתף בבחירות לועד ,כולל אלה שאינם יכולים להגיע
לאסיפה )למשל חברים שומרי מסורת כאשר האסיפה מתקיימת בשבת(.
סעיף  6הקיים:
כל הזמנה ,דרישה או הודעה אחרת לחבר ,תהיה בכתב שיימסר לו ביד ,או ישלח בדואר רגיל אל מענו
הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב ,תשנה העמותה את מענו הרשום אצלה.
ישונה לנוסח הבא:
כל הזמנה ,דרישה או הודעה אחרת לחבר ,תהיה בכתב שיימסר לו ביד ,או יישלח בדואר רגיל או בדואר
אלקטרוני אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב ,תשנה העמותה את מענו הרשום
אצלה.
הסבר :כדי לאפשר משלוח הודעות לחברים גם בדואר אלקטרוני )ולא רק בדואר רגיל(.

