

Rokovací poriadok pre snemy Slovenského spolku SCRABBLE
(podľa čl. VI, bod 10 kde sa hovorí: „Rokovanie snemu prebieha podľa rokovacieho poriadku aktuálneho v čase konania snemu. Rokovací poriadok pre snemy vydáva rada spolku.“)

Článok 1
Zvolanie a riadenie snemu
Snem SSS je zvolávaný v súlade so stanovami radou SSS (ďalej len rada), ktorá tiež riadi priebeh rokovania snemu. Vlastný priebeh rokovania snemu riadi a slovo udeľuje predseda rady alebo ním poverený člen rady, alebo je možné, aby snem na návrh rady zvolil predsedajúceho rokovania snemu z radov prítomných členov SSS.
Pokiaľ má na sneme prebehnúť voľba novej rady, rokovanie snemu riadi existujúci rada a voľba novej rady prebehne až na záver rokovania snemu; iba v prípade, že nikto z členov existujúcej rady sa nemôže alebo nechce rokovania snemu zúčastniť alebo keď existujúca rada je snemom odvolaná, prebehne voľba novej rady čo najskôr a nová rada potom riadi rokovanie snemu.
Poznámka: pokiaľ snem riadi namiesto rady SSS predsedajúci zvolený podľa čl. 1, potom ustanovenie ďalších článkov týkajúcich sa rady sa v relevantných častiach týkajú predsedajúceho.
Článok 2
Účasť na sneme, hlasovanie a zastupovanie
Členovia pri prezentácii na sneme na vyzvanie preukážu svoju totožnosť a obdržia hlasovacie lístky. Pokiaľ člen pri prezentácii pred rokovaním snemu predloží poverenie k zastupovaniu ďalších členov, obdrží príslušný počet hlasovacích lístkov aj za zastupovaných členov. Poverenie na zastupovanie platí menovite pre člena uvedeného na poverení a nemožno ho prenášať na ďalších členov. Zastupovať je možné iba neprítomných členov, pokiaľ sa zastupovaný člen na rokovaní snemu prezentuje, stráca poverenie na zastupovanie platnosť.
Člen, ktorý opúšťa rokovanie snemu pred jeho ukončením, oznámi svoje rozhodnutie nezúčastniť sa ďalšieho rokovania snemu mandátovej komisii a o jeho hlas resp. o počet ním zastupovaných hlasov bude znížený počet prezentovaných hlasov; tento člen je povinný vrátiť mandátovej komisii svoj hlasovací lístok ako aj lístky ním zastupovaných členov. Pokiaľ sa tento člen na rokovanie snemu vráti, má právo si ním vrátené hlasovacie lístky opäť vyzdvihnúť. 
Člen, ktorý sa na rokovanie snemu dostaví oneskorene (ale pred koncom rokovania snemu), má právo sa prezentovať k rokovaniu snemu a jeho hlas resp. ním zastupované hlasy sa započítavajú do počtu prítomných hlasov.
Článok 3
Uznášaniaschopnosť snemu
Rada SSS na základe počtu členov, ktorí sa prezentovali k dátumu a času zvolania snemu, posúdi v súlade so Stanovami SSS uznášaniaschopnosť snemu a v prípade, že počet prezentovaných členov nestačí k uznášaniaschopnosti snemu, rada v súlade so Stanovami SSS rozhodne o zvolaní náhradného snemu.
Informáciu o uznášaniaschopnosti snemu resp. o zvolaní náhradného snemu rada oznámi prítomným členom v termíne, ku ktorému bol snem pôvodne zvolaný.
Pokiaľ behom rokovania snemu poklesne počet prítomných hlasov pod hranicu uznášaniaschopnosti, potom ak už uplynula polhodina od pôvodne vyhláseného začiatku snemu, snem pokračuje v rokovaní a považuje sa za uznášaniaschopný. Pokiaľ ešte neuplynula polhodina od vyhlásenia začiatku snemu, prítomní počkajú na jej uplynutie a potom pokračujú v rokovaní a považujú snem za uznášaniaschopný.
Článok 4
Program snemu
Snem zvolí predsedajúceho, mandátovú komisiu a skrutátorov. V prípade potreby zvolí aj ďalšie potrebné orgány.
Program rokovania snemu pripravuje rada SSS, ktorá zvoláva snem, a to tak, že program musí okrem iného zahŕňať povinné body vyplývajúce zo stanov SSS a zo všeobecne záväzných predpisov. Program stanovuje náplň a poradie jednotlivých prejednávaných bodov, a prípadne aj maximálny čas stanovený k ich prejednaniu. Rada zahrnie do programu body, ktoré vyplývajú ako podstatné na prerokovanie snemu z predchádzajúcej činnosti spolku od posledného snemu.
Na písomný návrh aspoň 10 členov SSS, ktorý bude doručený rade minimálne 15 dní pred konaním snemu, je rada povinná zaradiť do programu snemu navrhovanú otázku a včas informovať o tejto skutočnosti členov SSS. V prípade, že uvedení členovia SSS majú záujem navrhnúť, aby sa o nimi navrhovanom probléme hlasovalo, sú povinní v písomnom návrhu uviesť formuláciu návrhu, o ktorom navrhujú hlasovať.
Takto zverejnený program je pre rokovanie snemu zaväzný.
Článok 5
Priebeh rokovania snemu
Pri prejednávaní jednotlivých bodov programu, ktoré v sebe zahŕňajú návrhy, je časový limit pre predkladateľa návrhu 5 (v odôvodnených prípadoch môže rada riadiacia rokovanie snemu povoliť až 10) minút, pre pripomienky a protinávrhy 2 minúty, pre reakciu predkladateľa na pripomienky 2 minúty.
Žiadni ďalší účastníci diskusie okrem predkladateľa nemôžu reagovať na to, ako rečníci, ktorí vystúpili po nich, reagovali na ich vlastný príspevok.
Rada riadiaca snem má právo v odôvodnených prípadoch obmedziť dobu prejednávania jednotlivých bodov programu.
Článok 6
Hlasovanie na sneme
Pred každým hlasovaním mandátová komisia overí počet prítomných hlasov (t.j. súčet hlasov prítomných a zastupovaných členov) a oznámi, koľko hlasov je prítomných na rokovaní snemu a koľko hlasov PRE je potrebných na prijatie návrhu.
Po každom hlasovaní vykoná mandátová komisia porovnanie súčtu uplatnených hlasov (t.j. PRE, PROTI, ZDRŽAL SA) s celkovým počtom prezentovaných hlasov. V prípade, že počet uplatnených hlasov je nižší ako počet prezentovaných hlasov, má sa za to, že držitelia neuplatených hlasov nehlasovali. V prípade, že počet uplatnených hlasov je vyšší ako počet prezentovaných hlasov, je hlasovanie vyhlásené za neplatné a musí sa opakovať. Ak i opakované hlasovanie vykazuje vyšší počet hlasov, ako bolo prezentovaných resp. ako je prítomných, vykoná sa tretie konečné hlasovanie menovite v abecednom poradí prítomných členov.
Článok 7
Jednoduché hlasovanie
Jednoduché hlasovanie sa používa v prípadoch, kedy je možné rozhodnúť odpoveďou ÁNO/NIE. Hlasovanie prebieha bez hlasovacích lístkov.
Návrh je prijatý, ak PRE jeho prijatie hlasovalo najmenej toľko členov (v súčte prítomných i zastupovaných), koľko je v danom hlasovaní požadovaná väčšina – jednoduchá alebo kvalifikovaná – hlasmi.
Článok 8
Dvojkolové výberové hlasovanie
Výberové hlasovanie slúži pre prípad, keď existuje viac variantov riešenia nejakého problému a nie je možné neprijať žiaden z nich. O použití výberového hlasovania pre dané hlasovanie sa v prípade, že niekto z účastníkov snemu použitie výberového hlasovania pre daný bod programu spochybní, rozhoduje jednoduchým hlasovaním.
Hlasovanie prebieha dvojkolovo pomocou hlasovacích lístkov. V prvom kole hlasujúci dávajú hlasy jednotlivým variantom, jeden hlas hlasujúci môže dať hlasy i viacerým variantom. Do druhého kola postupujú dva varianty s najväčším počtom hlasov. V druhom kole hlasujúci dávajú hlas najviac jednému variantu. Variant s väčším počtom hlasov v 2. kole je považovaný za prijatý. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Článok 9
Prejednávanie bodov programu snemu
Jednotlivé body programu rokovania snemu sa prerokujú v poradí, v akom sú uvedené v programe rokovania snemu.
O návrhu sa hlasuje najskôr, o pozmeňovacích návrhoch a protinávrhoch k prejednávanému bodu rokovania snemu sa hlasuje až potom, a to v poradí, v akom boli vznesené.
Hlasovanie končí v prípade, keď prijatie ďalšieho návrhu by bolo v rozpore s už prijatým návrhom.
Potom, čo k danému bodu prebehla diskusia a došlo k hlasovaniu o danom bode resp. o pozmeňovacích návrhoch a protinávrhoch k danému bodu, už nie je možné tento bod znovu otvoriť podaním ďalších pozmeňovacích návrhov i protinávrhov. Výnimkou môžu byť iba prípady, keď prijatý návrh je v rozpore s iným platným predpisom (napr. so stanovami SSS alebo so všeobecne záväznými predpismi).
Článok 10
Voľba orgánov SSS
Voľba rady sa koná v prípade, že dôjde k niektorej z následných okolností: 
	rade skončí funkčné obdobie; 

počet členov rady, ktorí vykonávajú svoj mandát, poklesne pod minimálny potrebný počet. V tom prípade sa vykonávajú iba doplňujúce voľby chýbajúceho počtu členov (viď. stanovy). 
rada je snemom odvolaná; 
Voľba rady alebo iných orgánov SSS (toto platí aj pre doplňovacie voľby) sa vykonáva takto: 
	Zvolí sa volebná komisia. 

Volebná komisia zverejní zoznam prítomných členov doplnený o zoznam členov, ktorí dali vyjadrenie, že v prípade zvolenia do výboru funkciu príjmu a o zoznam členov, ktorí nereagujú na ponúknutú funkciu. 
Každý prítomný člen napíše – a to ako za seba, tak za ním zastupovaných členov – na volebný lístok mená osôb, ktoré navrhuje, pričom môže uviesť najviac toľko osôb, koľko členov má daný orgán mať. Hlasovací lístok, na ktorom je uvedených viac mien, ako je počet členov voleného orgánu, je považovaný za neplatný. Poradie, v ktorom sú mená na volebnom lístku uvedené, nerozhoduje, každá uvedená osoba dostane jeden hlas. 
Navrhnutým osobám je potom funkcia vo volenom orgáne postupne ponúknutá v poradí podľa počtu im odovzdaných hlasov. 
Orgán je zvolený, keď ponúknutú funkciu v ňom prijal potrebný počet osôb. 
Keď má mať volený orgán aj náhradníkov, po zvolení orgánu je analogicky ponúknutá funkcia náhradníkom, ďalším osobám nasledujúcim v poradí podľa počtu obdržaných hlasov až do obsadenia požadovaného počtu miest náhradníkov. 
Pokiaľ sa podľa vyššie uvedeného postupu nepodarí obsadiť potrebný počet miest vo volenom orgáne, prebehne druhé kolo volieb na neobsadené miesta tým istým spôsobom. Pokiaľ sa ani tento krát nepodarí obsadiť všetky miesta, je volený orgán považovaný za akcieschopný v existujúcom počte. 
Pokiaľ sa nepodarí vyššie uvedeným spôsobom obsadiť ani minimálny počet miest potrebný pre daný volený orgán stanovami a členovia doteraz vykonávajúci funkcie v tomto orgáne odmietnu naďalej svoje funkcie vykonávať, SSS podľa stanov zaniká.








