1.

Název a sídlo
Volná společnost pro historii a šerm
les Enfants Perdus (Ztracené děti)
Paseky 49
Kopřivnice 742 21

2.

Poslání
Sdružuje zájemce o scénický šerm, historická řemesla, dějiny a jiné příbuzné obory.
Úkolem je napomáhat svým členům v jejich činnosti, prosazovat nárůst umělecké, odborné
i technické úrovně a tím zprostředkovaně napomáhat při seznamování s reálným obrazem
naší minulosti.

3.

Členství, práva a povinnosti
Členská základna
přátelé a příznivci sdružení
čekatelé a pážata
svobodní pánové
Rada starších
strážce pečeti
komorník
korouhevní pán
A)

Členství se rozlišuje:
- řádné
- čestné

Řádné členství.
Řádným členem se může stát každý občan starší 18 let, jehož způsobilost k právním úkonům
není omezena a souhlasí se stanovami sdružení.
Podle aktivity je v členské základné zařazen jako:
- přítel a příznivec sdružení
- čekatel a páže
- svobodný pán
Řádné členství vziká :
Přijetím Radou starších podle jednacího řádu sdružení.
Čestné členství :
Čestným členem se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Čestné členství
uděluje Rada starších a potvrzuje sněm.
Členství zaniká :
-

odhláškou
zbavením členství
úmrtím
zánikem právnické osoby jež je čestným členem

O zániku členství – zbavením členství – rozhoduje sněm na návrh Rady starších a to
v odůvodněných případech, např.:
- soustavné porušování členských povinností

- hrubé narušování soužití v rámci sdružení
- poškození zájmu sdružení svým jednáním
B)

Základní práva členů.

Členové se :
- podílejí podle svých možností, schopností a zájmu na činností sdružení
mohou využívat majetek sdružení
- podílejí na výhodách, které sdružení poskytuje svým členům
- účastní na akcích organizovanými sdružením
- jsou informováni o činnosti sdružení a jeho orgánů
- volí a jsou voleni do orgánů sdružení
C)

Základní povinnosti členů.
-

4.

účastnit se na činnosti sdružení
dodržovat bezpečnostní pravidla při činnosti
majetek sdružení využívat hospodárně a chránit jej
podílet se na tvorbě prostředků pro činnost sdružení

Organizační struktura sdružení
Sněm korouhve
-

Sněmu korouhve se účastní celá členská základna
svolává s řídí Strážce pečeti
jedná a usnáší se o návrzích a úpravách stanov, opatřeních k zabezpečení
řízení, hospodaření a dalších oblastí týkajících se činnosti sdružení
volí a odvolává funkcionáře sdružení
rozhoduje o majetku sdružení
jedná a usnáší se o zániku sdružení jeho zrušením, rozdělením nebo
sloučením
rozhoduje o zrušení členství a čestných titulů členů sdružení

Rada starších
Je výkonným orgánem sdružení. I v případě kooptování dalších osob do Rady je její
počet lichý.
- odpovídá za svou činnost Sněmu
- připravuje návrh pracovního plánu a rozpočtu a předkládá jej Sněmu
- v rámci schválených plánů disponuje majetkem sdružení
- v případě nebezpečí z prodlení rozhoduje a provádí záležitosti, které
podléhají schválení Sněmu a dodatečně je předkládá ke schválení. Pokud
Sněm tato rozhodnutí neschválí, je posouzena osobní odpovědnost Rady
Sněmem.
- Může zmocnit k zastupování kteréhokoliv člena sdružení v konkrétním
případě, přičemž nejsou převedena na pověřeného člena práva
Korouhevního pána.

Definice pojmů:
Strážce pečeti
- rozhoduje o svolání Sněmu a řídí jeho program v případně nutnosti zastupuje
Korouhevního pána, bez přenosu práv.
Komorník
- správce majetku odpovědný za účetnictví sdružení.
Korouhevní pán
- jedná jménem sdružení ve styku se všemi právnickými i fyzickými osobami i
se zástupci státních, společenských a ostatních organizací. Je oficiálním
představitelem sdružení a hodnotí výkonnost členů sdružení.
Svobodný pán
- kmenový člen sdružení přijmutý po zkušební době, jeho postavení je
potvrzeno vydáním dekretu obsahující pečeť, heraldický znak a přídomek.
Páže
- zájemco o členství ve sdružení mladší 18-ti let.
Čekatel
- zájemce o členství ve sdružení starší 18-ti let
Příznivci a přátelé
- lidé, kteří svou pomocí umožňují činnost sdružení.

4.

Volební a postupový klíč.
Přátelé a příznivci sdružení, pážate a čekatelé mohou po 12-ti měsíční zkušební době být přijati
do kmenového stavu sdružení s titulem Svobodný pán. Do této doby mají hlas pouze poradní.

Svobodný pán může volit a být volen do funkcí sdružení, jeho hlas na Sněmu korouhve je
rozhodující.
Strážce pečeti je volen Sněmem na období jednoho roku.
Komorník je volen Sněmem na období jednoho roku.
Korouhevní pán je volen Sněmem na období jednoho roku.

5.

Hospodaření sdružení.
- majetek sdružení tvoří materiál (včetně finančních prostředků), pohledávky a jiná hmotná
práva získaná z členských příspěvků, příjmů z hospodářské činnosti, z darů a jiných příjmů.
- účetnictví se řídí pravidly jednoduchého účetnictví.
- pověřen správou hospodaření je Komorník.
- Při zániku členství jsou dotčené právnícké i fyzické osoby povinny uhradit své závazky vůči
sdružení. Při zániku členství automaticky zanikají práva na podíl z hospodaření sdružení,
pokud Sněm korouhve nerozhodne jinak.
- při zániku sdružení rozhoduje Sněm korouhve o majetku, který byl sdružením
obhospodařován.

Insignie sdružení:
Razítko, pečeť, heraldika.
Blasonování znaku :
Stříbrná vázaná francouzská lilie v gotickém štítě děleném pošikem černou a rudou barvou.
Heslo:
Mors mea gladius est.

