תקנון וועדת חוקה

תקנון וועדת חוקה
יעד
וועדת החוקה (להלן" :הוועדה") נוסדה על ידי וועד העמותה לגיימינג תחרותי (להלן בהתאמה" :הוועד",
"העמותה") לשם גיבוש המלצות ליצירת ועדכון של תקנונים המתקשרים לפעילות התחרותית שמקיימת
העמותה.

תחומי אחריות ומטרות
 .1גיבוש המלצות ,לפחות אחת לשנה ,לעדכון ,שינוי או ביטול התקנונים הבאים:
א .חוקת המשחקים
ב .נוהל הכרה בתחרויות
ג .תקנון האתיקה לשופטים
ד .תקנון בין הדין העליון
ה .תקנון המשמעת
ו .תקנון נבחרת ישראל
 .2גיבוש המלצות ליצירת תקנונים חדשים

חברות בוועדה
הוועדה תורכב מחמישה חברים באופן הבא:
•

ראש הוועדה :יו"ר העמותה ,או מינוי מטעמו

•

חבר שימונה על ידי וועד העמותה

•

חבר שימונה על ידי וועדת השחקנים של העמותה

•

חבר שימונה על ידי וועדת הביקורת של העמותה

•

היועץ המשפטי של העמותה או מינוי מטעמו

כהונתו של אדם בוועדה תסתיים בחלות אחד או יותר מן המקרים הבאים:
א .ראש הוועדה החליט לסיים את כהונתו של חבר בוועדה לאור אחת מהסיבות הבאות:
•

החבר לא קיים את הוראות התקנון הזה ,החלטות הוועדה ,או החלטות הוועד ,או החלטה
של האסיפה הכללית;

•

החבר פועל בניגוד ליעדה ומטרותיה של הוועדה ,או בניגוד למטרות העמותה;

•

החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר
וועדה.

הוועדה תמונה בכל תחילת עונה תחרותית שתקופתה היא כפי שהוגדרה על ידי העמותה ,ותתפזר בעת
סיום העונה התחרותית.

סמכויות
הוועדה מוסמכת לעשות פעולות לשם קידום מטרותיה כאמור לעיל ,לרבות אך לא רק:
•

להתכנס ,לדון ולגבש המלצות ולהגישם לוועד לעדכון ,שינוי או ביטול תקנונים קיימים כמוגדר לעיל
או יצירה של תקנונים חדשים.
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•

תקנון וועדת חוקה
הוועד יכנס את וועדת החוקה לפני כל שינוי מוצע בתקנונים המוזכרים בסעיף  1ל"תחומי אחריות
ומטרות" בתקנון זה ויעניק לה את האפשרות לגבש המלצה בעניין השינוי לפני דיון הוועד בהחלטה
האם לקבל את השינוי או לא.

הוועדה אינה רשאית להתחייב בשם העמותה על הוצאות או הסכמים המחייבים אותה ללא אישור הוועד.
הוועד עשוי להעניק לוועדה סמכות מוגבלת לאישור הוצאות הקשורות למטרותיה ותפקידה בהתאם
למגבלות שיחליט על פי שיקול דעתו.

ישיבות הוועדה
הוועדה רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה ,ההזמנה להן ,המניין הדרוש בהן ,דרך ניהולן ואופן
קבלת ההחלטות בהן ,וזאת תחת ההוראות הבאות:
.1
.2
.3

.4

הוועדה תתכנס לפחות אחת לשנה ,ותוך שבוע ימים מעת דרישה מטעם הוועד;
פרוטוקול של כל ישיבת הוועדה יועבר לוועד העמותה ולוועדת הביקורת;
ראש הוועדה רשאי ,על פי שיקולו ,להזמין לישיבה אחת או יותר של הוועדה מוזמנים נוספים ,כגון
מומחים ,יועצים ,בעלי תפקיד וכיוצ"ב שאינם חברי הוועדה להשתתף בישיבה ,אך משתתפים אלו
לא יהיו רשאים להצביע בהחלטות הוועדה.
הוועדה תסקור את תקנון זה לפחות אחת לשנה ותמליץ ,בהתאם לשיקולה ,על שינויים לשיקול
הוועד.
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