
  Gdańsk, 2 lutego 2015 r. 

 
Uchwała Z/3/2015 

Zarządu Stowarzyszenia Tribrony 

W sprawie wprowadzenia Regulaminu migracji członków Stowarzyszenia Tribrony 

Działając na podstawie p. 19 Statutu Stowarzyszenia Tribrony, Zarząd Stowarzyszenia 

Tribrony uchwala co następuje: 

1. Wprowadza się Regulamin migracji członków Stowarzyszenia Tribrony. 

2. Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

3. Traci ważność Uchwała 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Tribrony „O trybie 

postępowania z członkami zwyczajnymi opuszczającymi terytorium województwa 

pomorskiego”. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Krzysztof Franek 

 Prezes Stowarzyszenia Tribrony 

  



 

 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Z/3/2015 Zarządu Stowarzyszenia Tribrony 

Regulamin migracji członków 
Stowarzyszenia Tribrony 

Rozdział I 
Emigranci 

1. Emigrantami nazywa się członków zwyczajnych, którzy opuścili na stałe terytorium 

województwa pomorskiego. 

2. Emigranci są zobowiązani Prezesa Stowarzyszenia Tribrony do poinformowania o 

zmianie miejsca zamieszkania. Informację tę może również przekazać dowolny inny 

członek Stowarzyszenia Tribrony. 

3. Informację w sprawie emigrantów weryfikuje Zarząd Stowarzyszenia Tribrony.  

4. W przypadku stwierdzenia stałej zmiany miejsca zamieszkania emigranta, Zarząd 

Stowarzyszenia Tribrony podejmuje uchwałę o przeniesieniu go z kategorii członków 

zwyczajnych do kategorii członków wspierających. 

5. Emigrant może złożyć wniosek do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Tribrony o 

odzyskanie członkostwa zwyczajnego w drodze wyjątku z pp. 15b Statutu 

Stowarzyszenia Tribrony. 

6. Emigranci, którzy uzyskali wcześniej akceptację Walnego Zgromadzenia 

Stowarzyszenia Tribrony w drodze wyjątku z pp. 15b Statutu Stowarzyszenia Tribrony, 

zachowują członkostwo zwyczajne niezależnie od miejsca zamieszkania, a w stosunku 

do nich p. 2-5 niniejszego Regulaminu nie stosuje się. 

Rozdział II 
Imigranci 

7. Imigrantami nazywa się członków wspierających, którzy zamieszkują na stałe na 

terenie województwa pomorskiego i wyrażają wolę uzyskania członkostwa 

zwyczajnego. 

8. Imigranci są zobowiązani do złożenia do Zarządu Stowarzyszenia Tribrony deklaracji 

członka zwyczajnego, wypełnionej w częściach „Deklaracja członkowska” oraz 

„Rekomendacje”. 

9. W stosunku do imigrantów, którzy złożyli prawidłowo wypełnioną deklarację z p. 8 

niniejszego Regulaminu, Zarząd Stowarzyszenia Tribrony podejmuje uchwałę o 

przeniesieniu z kategorii członków wspierających do kategorii członków zwyczajnych. 


