
Gerediaga Elkarteko Zuzendaritza Batzordearen egituraketa,
hautaketa eta araubidea (LABURPENA)

ZUZENDARITZA BATZORDEA

1.atala.- Batzordearen osaera.

1.-Zuzendaritza Batzordeak Gerediagako Estatutuen arabera honako
kideak izango ditu:

a) Lehendakaria
b) Lehendakariordea
d) Idazkari Nagusia
e) Diruzaina
f) Beste batzordekideak.

2.- Zuzendaritza batzordeak 10 kide izango ditu.

3.- Lehendakariak hala eskatuz gero, Zuzendaritza Batzordean hurrengo
pertsonek ere parte hartuko dute hitzez baina boto barik:

a) Gerediaga elkarteko kudeatzaileak.
b) Aholkulariak.

2.atala.- Hautesleak eta hautagaiak

1.- Gerediaga elkarteko Estatutuen arabera, Zuzendaritza Batzordeko
kideak, Batzar Nagusiak hautatuko ditu eta 4 urterako izango dira. Batzar
Nagusiak ezeztatu ezean, behin eta berriro hautatu ahal izango dira.

2.- Zuzendaritza Batzordeko kideak zatika berriztuko dira. Lehenengo
txandan kideen %50 berriztuko da eta bigarrenean gainerakoak. Hauteskundeak
bi urtetik behin izango dira.

3.- Zuzendaritza Batzordekoa izateko honako baldintzak bete beharko dira:

a) Estatutuetan eta barne araudian esaten den eran izendatua izatea.
b) Elkarteko bazkidea izatea.
d) Adinez nagusi, edo adinez txiki izanez gero bere burujabe izatea,
eta herritar eskubide guztiak izatea.
e) Eskubide zibilen erabilera osoa izatea.
f) Indarrean dagoen legedian ezartzen diren

bateraezintasun- egoeretako batean ez egotea.



g) Ezin dira Zuzendaritza Batzordeko kide izan konkurtsopekoak eta
kargu publiko edo pribatuak betetzeko gaitasungabetuta daudenak.
h) Hautagaiek ezingo dute izan inolako harreman ekonomikorik
elkartearekin.

9.- Karguak ordainsari bakoak izango dira. Dena den, Batzar Nagusiak egun-
sariak eta gastuak ordaintzea erabaki dezake.

3.atala.- Batzordeko kideek kargua uzteko arrazoiak.

1.- Gerediaga elkarteko Estatutuen arabera Zuzendaritza Batzarreko kideek
honako kasuetan utziko dute euren kargua:

a) Agintaldia betetzean.
b) Kargua uztean bere borondatez edo kargua aurrera eramateko

ezintasunagatik.
d) Bazkide izateari uztean.
e) Batzar Nagusiak ezeztea erabaki ezkero.
f) Heriotzaz.
g) 5 aldiz jarraian, edo bi urtetan 8 aldiz Batzordearen bileretara ez

joategatik, hutsegite horrek ez baditu arrazoitzen.

2.- a) puntuan agertzen dena baldin bada kargua uztearen arrazoia,
Zuzendaritza Batzarreko kideek jardueran jarraitu beharko dute lehenengo
Batzar Nagusia egin arte. Batzar horrek aukeratuko ditu kargudun berriak.

3.- b) puntuan agertzen dena baldin bada arrazoia, idatziz aurkeztu behar izango
da Zuzendaritza Batzordean.

4.- b), d), f) eta g) puntuetan agertzen dena baldin bada arrazoia, Zuzendaritza
Batzordeak berak hutsik gelditutako kargua betetzeko norbait behin-behingoz
izendatuko du eta Batzar Nagusiak erabakiko du izendapena onartu edo
ezeztatu. Ezezkoa bada, dagokion izendapena egingo du.

ZUZENDARITZA BATZORDEA HAUTATZEKO PROZEDURA

4. atala.- Prozesuaren hasiera

1.- Hautaketa prozedura, deialdiarekin zabalduko da. Deialdia egiteko erabakia
Zuzendaritza Batzordeak hartuko du.

2.- Deialdia publiko egingo zaie bazkide guztiei bideratutako komunikazio
baliabideetatik. Deialdian honakoak zehaztuko dira:

.
a) Idazkari Teknikoaren izena eta eginkizunak.
b) Hautagaitzak aurkezteko epea
c) Hautagaia aurkezteko modua: hautagaitza idazkariari zuzenduta

bialduko da idatziz eta Gerediagako bazkide diren gutxienez 2 pertsonen



proposamena-babesa izango du.
d) Hautagaitza bidaltzeko helbidea, bulegoa edo posta elektronikoa
e) Bozka emoteko prozeduraren azalpena

3.- Zuzendaritza Batzordeko kide bat izango da idazkari teknikoa. Idazkari
teknikoaren eginkizunak hauek izango dira: hauteskunde prozesua
gainbegiratzea, egon daitezkeen hutsuneak betetzea, arautegi hau
interpretatzea eta jar litezkeen erreklamazioak ebaztea.

5. atala.- Prozedura

1.- Hautagaitzak deialdian jarritako epe barruan aurkeztu behar dira onartuak
izateko.

2.- Idazkari teknikoak, aurkeztutako hautagaiek baldintzak betetzen dituztela
bermatu egin beharko du. Bestalde, Idazkari teknikoak ezin izango du hautagai
izan.

Batzar Nagusiko deialdian prozeduraren eta hautagaien berri emongo da.  Era
berean, eta Batzar Nagusiko saioa hasi baino lehen, ordezkari botoak jaso behar
ditu. (bazkide bakoitzak boto delegatu 2 gehienez aurkeztu ahal izango ditu)

3.- Idazkari teknikoak, quorum-a jaso eta gero hautagaiak aurkeztuko ditu.
Quorum honetan, boto delegatua ere kontutan izango da.

4.- Bozkatzerakoan bazkide bakoitzak eskubidea duen boto bakoitzeko
(norberarena eta delegatuena) bozka txartel  bana jaso eta bertan emongo du
bere botoa.

5.- Idazkariak  batzarreko aktan hurrengo datuak batuko ditu: batzarraren data
eta ordua, quoruma, aurkeztutako hautagaiak eta bozketaren emaitza hautagai
baliozko bakoitzeko. Hautagairen batek araudi honetako baldintzaren bat ez
badu betetzen, hori ere jasoko da.

6.- Zuzendaritzako batzordekide kargua, Batzar Nagusian, bozka txartel bidez
egingo da, botorik gehien jaso daben hautagaiak onartuaz.

7.- Batzar Nagusiak hautagaiak berretsi eta 15 eguneko epean Zuzendaritza
Batzorde berria eratuko da. Hilabete bateko epean EAEko administrazio
erregistroari aldaketa hauen berri emango zaio.

8.- Zuzendaritza Batzordearen eraketa batzarrean lehendakaria,
lehendakariordea, diruzaina eta Idazkari Orokorreko ordezkariak aukeratuko
dira.


