Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska

Uchwała nr 3/2011 Zarządu Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska
z dnia 27 czerwca 2011
w sprawie określenia zasad i wysokości płacenia składek przez członków Stowarzyszenia

Składka roczna wynosi 30 zł, przy czym członkowie mogą dobrowolnie narzucić sobie wyższą składkę. Pierwsza
procedura weryfikacyjna nastąpi 1 września 2011.
1. Skarbnik raz do roku wysyła do wszystkich członków prośbę o zapłacenie rocznej składki.
2. Po miesiącu do osób, które nie odpowiedzą wysyłana jest jeszcze raz prośba o zapłacenie składki.
3. Osoby, które nie zapłacą składki przez miesiąc od drugiego wezwania zostaną skreślone z listy członków.
Uchwała nr 4/2011 Zarządu Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska
z dnia 27 czerwca 2011
w sprawie określenia zasad i procedury przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia OpenStreetMap
Polska
Członkiem stowarzyszenia można zostać na jeden z poniższych sposobów:
•

Metoda zdalna
1. Kandydat zgłasza swoją chęć przystąpienia poprzez wysłanie maila na rejestracja@openstreetmap.pl
zawierającego nazwę użytkownika OpenStreetMap, imię i nazwisko.
2. Operator maila powiadamia Zarząd o kandydaturze na najbliższym zebraniu.
3. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego.
4. Operator maila wysyła wiadomość zwrotną do użytkownika potwierdzając jego tożsamość oraz
przekazując do wypełnienia deklarację członkowską.
5. Kandydat dostarcza wypełnioną i podpisaną deklarację. Dostarczenie może nastąpić w dowolny
sposób (poprzez wysłanie maila z zeskanowaną deklaracją lub zwykłą drogą pocztową).

•

Metoda bezpośrednia
1. Kandydat zgłasza się fizycznie do dowolnego członka zarządu.
2. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego.
3. Członek ten zbiera od kandydata dane (nick używany w projekcie, adres e-mail lub inną formę
kontaktu przez internet) oraz wypełnioną deklarację.

Jednocześnie wszyscy członkowie-założyciele stają się członkami Stowarzyszenia w momencie jego
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zarejestrowania bez przeprowadzania z nimi procedury przyjmowania.
Termin zapłacenia pierwszej składki:
1. Osoby, których kandydatury na nowych członków Stowarzyszenia zostały zaakceptowane przez Zarząd,
mają 2 miesiące na wpłacenie pierwszej składki, licząc od daty wysłania powiadomienia. Jeśli nie zapłacą
składki w terminie, procedura ich przyjmowania zostaje przerwana, o czym zostaną powiadomione drogą
mailową.
2. Nieprzyjęta osoba ma prawo ponownego kandydowania na członka Stowarzyszenia na ogólnych
zasadach ich przyjmowania po upłynięciu miesiąca od decyzji odmownej.
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