ZASADY DZIAŁANIA SOLIDARNEGO FUNDUSZU RWS
Wersja ustalona na Walnym Zgromadzeniu członków i członkiń Funduszu,
Warszawa 27.09.2014
Cele Funduszu
1.

Celem działania Funduszu jest promocja idei Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność, tworzenie
nowych grup RWS oraz umacnianie istniejących.

Sposób finansowania Funduszu
2.
3.

4.
5.

Fundusz składa się ze składek każdego z członków RWS-ów uczestniczących w Funduszu.
Wysokość składki.
a. W przypadku nowych RWS-ów tworzonych przy wsparciu Funduszu to 10% ceny udziału w RWS-ie.
W drugim roku działalności RWS-u składka spada do 5% ceny udziału.
b. W przypadku RWS-ów, które powstały bez udziału Funduszu, ale chcą do niego dołączyć składka
wynosi 5%.
Składka jest obowiązkowa dla wszystkich członków i członkiń RWS. W wyjątkowych wypadkach, po
rozpatrzeniu prośby przez rolnika, możliwe jest odstąpienie od obowiązku uiszczania składki przez
członka lub członkinię RWS-u.
Status członków i członkiń Funduszu mają wszystkie osoby z RWS-ów uczestniczących w Funduszu.

Zarząd Funduszu
6.
7.

Funduszem administruje Zarząd Funduszu.
Zarząd Funduszu składa się z reprezentantów i reprezentantek każdego z uczestniczących RWS-ów.
Liczbę osób reprezentujących oraz tryb ich wyboru każdy RWS ustala indywidualnie.
8. Zarząd podejmuje decyzje dążąc do konsensusu, ale w wyjątkowych sytuacjach może również głosować.
W głosowaniu głos wszystkich osób z danego RWS-u liczony jest jako jeden niezależnie od liczby osób
reprezentujących RWS.
9. Zarząd działa nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy. Członkowie Zarządu mogą się zmieniać w
dowolnym momencie.
10. Do zadań zarządu należą:
a. decydowanie gdzie umieszczone są środki Fundusz i na jakich warunkach;
b. w porozumieniu ze wszystkimi członkami i członkiniami Funduszu decydowanie o wydatkach;
c. decydowanie o tym, kto jest odpowiedzialny za wykonanie poszczególnych działań i nadzorowanie
ich;
d. raportowanie na początku każdego roku kalendarzowego o działalności Funduszu (przychody i
wydatki) w roku ubiegłym.
11. Zarząd samodzielnie decyduje o szczegółowych zasadach regulujących jego funkcjonowanie.
Walne Zgromadzenie członków i członkiń Funduszu
12. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie członków i członkiń Funduszu.
13. Tylko Walne Zgromadzenie może zmieniać treść dokumentu „Zasady Działania Solidarnego Funduszu
RWS”.

