Stanovy roverského kmene Skřítek
schválené na Skřítkově sněmu 2. 11. 2009
Preambule
Roverský kmen Skřítek (dále Skřítek, kmen) je součástí 5. střediska ve Zlíně organizace Junák svaz skautů a skautek ČR (dále Junák). Skřítek je dobrovolným společenstvím dospívajících a
dospělých skautů a skautek. Cílem kmene je další rozvoj osobnosti jeho členů, práce pro skauting a
společnost. Znakem kmene je Skřítkova lampička a krojem Skřítkovo tričko (viz. příloha - ještě
není).

I. Členství v kmeni
A. Druhy a podmínky vzniku členství, povinnosti členů:
Čekatel
•
•
•
•
•
•

je registrovaným členem Junáka (registrovat se může také přímo ve Skřítkovi)
dovršil 16. rok života
členství bylo schváleno Skřítkovou radou
účastní se alespoň ze 2/3 akcí Skřítka a zorganizuje alespoň jednu z nich
provede zápis alespoň o jedné akci do kroniky
se stává řádným členem absolvováním rituálu nebo rozhodnutím Sněmu

Řádný člen
•
•
•
•
•

vznik řádného členství schválil Skřítkův sněm
účastní se alespoň z 50 % akcí Skřítka v roce (září až srpen)
organizuje alespoň jednu velkou akci nebo více jak dvě malé akce v roce
provede zápis alespoň o jedné velké nebo o více jak dvou malých akcích do kroniky
v odůvodněných případech může Skřítkova rada na dobu nejdéle jednoho roku udělit
výjimku z předešlých tří bodů (např. při pobytu v zahraničí)

Přístav
V přístavu se může řádný člen ocitnout při neplnění výše zmíněných povinností nebo z rozhodnutí
Skřítkovy rady z důvodů neplnění těchto stanov, či porušováním zásad junáctví.
Při pobytu v přístavu člen automaticky ztrácí práva řádného člene, včetně případného členství ve
Skřítkově radě, v takovém případě musí o doplnění rady rozhodnout Skřítkův sněm. Statut člena v
přístavu trvá tři měsíce. Po vypršení této lhůty se může člen dostat z přístavu mezi řádné členy
pokud zjevně využil uplynulé období ke zjednání nápravy a toto potvrdila Skřítkova rada. Pokud
Skřítkova rada nepovolí znovunabytí řádného členství, rozhodne o osudu člene Skřítkův sněm.

B. Práva členů kmene
Práva všech členů

•
•
•
•
•
•

účastnit se akcí kmene
svobodně vyjadřovat své názory a stanoviska k činnosti kmene
být redaktorem www stránek kmene
být informován o činnosti orgánů kmene
předkládat návrhy Skřítkově radě
nosit kmenové tričko

Širší práva řádných členů
•
•
•

hlasovat na Skřítkově sněmu
předkládat návrhy pro hlasování na Skřítkově sněmu, včetně návrhů na změnu stanov
být volen do Skřítkovy rady

C. Zánik členství v kmeni nastane
•
•
•

při zániku členství v Junáku
rozhodnutím Skřítkova sněmu z důvodů závažného porušování těchto stanov, či zásad
junáctví
dobrovolným vystoupením ze Skřítka

II. Vůdce kmene
•
•
•

svolává Skřítkovu radu
řídí jednání Skřítkovy rady a Skřítkova sněmu nebo k tomu pověřuje jiného člena rady
zastupuje Skřítka navenek

III. Skřítkova rada
•
•
•
•
•
•

je tříčlenná, tvořena vůdcem Skřítka a dvěma dalšími řádnými členy
svolává Skřítkův sněm alespoň dvakrát ročně
je volena Skřítkovým sněmem na jeden rok
je usnášeníschopná za přítomnosti vůdce a alespoň jednoho dalšího člena, rozhoduje shodou
alespoň dvou členů
rada se schází podle potřeby alespoň jednou za měsíc
organizuje a řídí činnost Skřítka, vede kalendář akcí, dbá na dodržování těchto stanov a
rozhodnutí sněmu, přijímá a posuzuje návrhy a připomínky členů.

IV. Skřítkův sněm
•
•
•
•
•
•

•

je vrcholným orgánem Skřítka
je přístupný jen pro členy Skřítka
Skřítkův sněm svolává Skřítkova rada alespoň dvakrát ročně, je povinna ho svolat i v
případě pokud se pro jeho uskutečnění vysloví nadpoloviční většina řádných členů
je usnášeníschopný je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů
hlasovací právo mají jen řádní členové
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů schvaluje: program kmene, přijímá usnesení
závazná pro všechny členy, přijímá a vylučuje členy, posuzuje splnění podmínek řádného
členství, odvolává kmenovou radu nebo její jednotlivé členy, volí vůdce a další členy
kmenové rady
třípětinovou většinou všech řádných členů může pozměňovat tyto stanovy

V. Akce kmene
Akce může být považována za akci kmene pokud je odsouhlasena alespoň jedním členem
Skřítkovy rady a je nejméně s týdenním předstihem uvedena v kalendáři akcí.
Malé akce
•

pravidelné týdenní schůzky nebo mimořádné akce v rozsahu do 24 hodin

Velké akce
•
•

akce přesahující svým trváním 24 hodin, klasicky víkendovka
v evidenci účasti členů je její hodnota dvojnásobná oproti malým akcím

Pravidla chování na akcích kmene
•
•

členové kmene se zavazují na akcích kmene nekouřit cigarety, vodní dýmky apod.
jen na akci bez přítomnosti členů mladších 18 let je možné po shodě (souhlasu všech)
uvažovat o konzumaci alkoholu, ovšem s mírou nedosahující viditelné opilosti

Host
•

Skřítkova rada může povolit účast nečlena na akcích Skřítka

VI. Rituál Skřítka
•
•

je odtajněn Čekatelům před jeho plněním
roverský slib, který zahrnuje slib skautský a je doplněn o větu (předsevzetí) dle volby
slibujícího

