REGULAMIN
FORUM MŁODYCH .NOWOCZESNYCH
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1. W niniejszym regulaminie określone są szczegółowe zasady funkcjonowania Forum Młodych
Nowoczesnych, zwanego dalej Forum Młodych. Forum Młodych stosuje zwyczajową nazwę "Młodzi
Nowocześni". Forum Młodych Nowoczesnych może posługiwać się skrótem „FMN”.
Art. 2. Forum Młodych posługuje się własnymi znakami graficznymi i logiem jak również logiem
partii Nowoczesna, wszelka identyfikacja graficzna jest spójna z identyfikacją graficzną partii
Nowoczesna.
Art. 3. Forum Młodych może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, których
cele i założenia nie są sprzeczne z celami i założeniami Nowoczesnej. Decyzję o współpracy z
organizacjami podejmuje Walne Zgromadzenie Przewodniczących Regionów zwykłą większością
głosów.
Art. 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o „władzach Forum Młodych” rozumie się przez
to organy Forum Młodych Nowoczesnych oraz organy regionów.
Art. 5. Władze Forum Młodych wyrażają swoja wolę w drodze uchwał. Uchwały władz Forum
Młodych, podejmowane w sprawach należących do zakresu ich działania, są wiążące dla władz
niższego stopnia oraz członków Forum Młodych, których te uchwały dotyczą.
Art. 6. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania, chyba, że przepisy regulaminu stanowią inaczej. W
przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Uchwały podejmowane
są w trybie ustalonym na drodze porządku obrad.
Art. 7. Wybory do władz Forum Młodych odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach z tym,
że wybory w kołach lokalnych odbywają się w obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
koła. Wybory Przewodniczącego Forum Młodych, Przewodniczących Regionów i koordynatorów kół
lokalnych dokonywane są bezwzględną większością głosów.
Art. 8. Organy Forum Młodych mają charakter kadencyjny.
Art. 9. Celami Forum są:
działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu społecznym i politycznym;
działanie na rzecz promocji idei liberalnych;
działanie na rzecz promocji celów zawartych w deklaracji ideowej Forum Młodych;
organizowanie dla członków i sympatyków Forum Młodych przedsięwzięć umożliwiających
zdobywanie wiedzy i praktycznych doświadczeń przydatnych w życiu zawodowym;
e. propagowanie wprowadzania reform politycznych skierowanych dla młodych. Analiza
i kontrola przeprowadzanych reform przy jednoczesnym poszukiwaniu nowych rozwiązań
problemów młodych;
f. współpraca i działanie na rzecz Nowoczesnej oraz jej parlamentarzystów.
a.
b.
c.
d.

Art. 10. Forum Młodych realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie spotkań, szkoleń, dyskusji oraz innych form poszerzania wiedzy;
b. wyrażanie opinii i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym, we współpracy z
organizacjami realizującymi zbliżone cele;
c. współpracę międzynarodową z organizacjami młodzieżowymi;
d. prowadzenie działalności badawczej oraz sporządzenie analiz, ekspertyz, raportów i opinii
zawierających propozycje rozwiązań w obszarach, służących rozwojowi Rzeczypospolitej
Polskiej.

Rozdział II
Członkowie Forum Młodych Nowoczesnych
Art 11. Członkostwo w Forum Młodych
1. Członkiem Forum Młodych może stać się osoba, która:
a. ma ukończone 13 lat;
b. nie ukończyła 25 roku życia;
c. korzysta z pełni praw publicznych;
d. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e. nie jest członkiem innej partii politycznej innej niż Nowoczesna;
f. nie jest członkiem innej organizacji, której cele są sprzeczne z zasadami ideowymi
Nowoczesnej.
Art. 12. Członkostwo w Forum Młodych
1. Członkostwo nabywa się na własny wniosek, złożony na piśmie Koordynatorowi Koła lub
Sekretarzowi Regionu wraz z deklaracją poparcia celów Forum Młodych zawartych w
Regulaminie.
2. Wniosek, o którym mowa w art. 12 pkt 1 składa się w formie określonej w załączniku do
regulaminu.
3. Nadanie członkostwa następuje na drodze uchwały podejmowanej przez Przewodniczącego
Regionu, po zasięgnięciu opinii Koordynatora Koła lub Sekretarza Regionu, w terminie 30 dni od
złożenia deklaracji. Brak podjęcia uchwały uznaje się za odmowę przyjęcia w poczet członków.
Decyzja odmawiająca przyjęcia w poczet członków Forum Młodych musi zawierać adnotację o
możliwości odwołania się do Zarządu Regionu.
4. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków bądź w przypadku braku podjęcia
odpowiedniej uchwały przysługuje odwołanie do Zarządu Regionu w terminie 14 dni od
doręczenia decyzji Przewodniczącego Regionu, bądź jej braku. Odwołanie to musi być rozpatrzone
w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia.
Art. 13. Sposób utraty członkostwa
1. Ustanie członkostwa w Forum Młodych następuje wskutek:
a. złożenia oświadczenia do Zarządu Regionu o wystąpieniu z Forum Młodych;
b. ukończenia przez członka 25 roku życia;
c. orzeczenia sądu koleżeńskiego lub decyzji Przewodniczącego Regionu o wykluczeniu z
Forum Młodych;
d. śmierci;
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e. pozbawienie pełni praw publicznych;
f. prawomocnego skazania za popełnienie przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia
publicznego lub umyślnego przestępstwo skarbowego;
g. nabycia członkostwa w innej partii politycznej niż Nowoczesna bądź innej organizacji, której
cele są sprzeczne z zasadami ideowymi Nowoczesnej.
Przesłanki uprawniające do wykluczenia członka z Forum Młodych:
a. podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem Forum Młodych i/lub Statutem
Nowoczesnej;
b. w skutek trwałej niezdolności do współpracy (6 miesięcy).
Walne Zgromadzenie Przewodniczących Regionów ma prawo do odwołania Przewodniczącego
Regionu, gdy Przewodniczący Regionu działa niezgodnie z Regulaminem Forum Młodych i/lub
Statutem Nowoczesnej.
Przewodniczący Regionu po zasięgnięciu opinii Koordynatora Koła bądź Sekretarza Regionu
podejmuje decyzję o wykluczeniu członka z organizacji.
Przewodniczący Regionu niezwłocznie po podjęciu decyzji informuje o niej wykluczonego
członka.
Wykluczony członek może w terminie 5 dni od otrzymania informacji złożyć wniosek o
sporządzenie pisemnego uzasadnienia decyzji. Przewodniczący Regionu w terminie 7 dni od
otrzymania wniosku udostępnia usuniętemu członkowi uzasadnienie.
Wykluczony członek może odwołać się od decyzji o pozbawieniu praw do sądu koleżeńskiego w
terminie 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia decyzji.
Wniosek o wykluczenie Przewodniczącego Regionu lub członków Zarządu Regionu składa
minimum 1/5 członków regionu lub minimum połowa Walnego Zgromadzenia Przewodniczących
Regionów – wniosek rozpatruje sąd koleżeński.
Osoba wykluczona z Forum Młodych orzeczeniem sądu koleżeńskiego może zostać ponownie
przyjęta do Forum Młodych nie wcześniej niż po upływie trzech lat od wydania prawomocnego
orzeczenia o wykluczeniu.

Art. 14. Honorowe członkostwo w Forum Młodych
1. Honorowym członkiem Forum Młodych może zostać osoba, która swoim aktywnym działaniem
przyczyniła się do rozwoju Forum Młodych lub propagowanych przez nie wartości.
2. Wniosek z uzasadnieniem o nadanie statusu honorowego członka Forum Młodych składa Zarząd
Regionu lub połowa członków Regionu.
3. O nadaniu statusu honorowego członka Forum Młodych decyduje Walne Zgromadzenie
Przewodniczących Regionów większością bezwzględną przy obecności co najmniej połowy
członków Walnego Zgromadzenia.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków
Art. 15. Prawa członków Forum Młodych
1. Każdy członek ma prawo do aktywnego udziału w spotkaniach Forum Młodych niezależnie od
wyznania, koloru skóry, pochodzenia rasowego, orientacji seksualnej czy inne przesłanki nie
merytoryczne;
2. Każdy członek ma prawo do wpływania na kierunki działań i myśli Forum Młodych;
3. Żaden członek nie może być pozbawiony praw członka Forum Młodych ze względu na, wyznanie,
przynależność rasową czy orientację seksualną, czy inne przesłanki nie merytoryczne;

4. Każdy członek posiada czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach na Przewodniczącego
Regionu wybieranego przez Walne Zgromadzenie Członków Regionu;
5. Każdy członek musi zostać poinformowany o wyborach nie później niż 14 dni od daty wyborów.
Art. 16. Obowiązki członków Forum Młodych
1. Każdy członek ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Forum Młodych oraz Deklaracją
Ideową i bezwzględnego przestrzegania norm w nich zawartych.
2. Każdy członek ma obowiązek poszanowania wszelkich praw innych członków Forum Młodych.
3. Każdy członek ma obowiązek zachowywania się oraz wypowiadania w sposób nienaganny i
dbania o wizerunek członka Forum Młodych.
4. Każdy członek ma obowiązek dbania o pozytywny interes i wizerunek Forum Młodych.
5. Każdy członek jest obowiązany do przestrzegania zasad ideowych zawartych w Regulaminie
Forum Młodych oraz Statucie Nowoczesnej.
6. Każdy członek ma obowiązek postępować zgodnie z decyzjami władz i realizować powierzone
mu funkcje.
7. Każdy członek ma obowiązek aktywnego udziału w działalności Forum Młodych.

Rozdział IV
Struktura i władze terytorialne
Art. 17. Koło Młodych
1. Koła lokalne są podstawową jednostką organizacyjną Forum Młodych, którą tworzy minimum
trzech członków.
2. Najmniejszą jednostką terytorialną w ramach której można powołać koło Młodych jest gmina, a
na terenie miasta stołecznego Warszawy - jedna dzielnica. Koło młodych może zrzeszać także
mieszkańców kilku ościennych gmin.
3. Powstanie koła lokalnego zatwierdza Zarząd Regionu na wniosek przedstawiciela osób
tworzących koło lokalne zawierający:
a. listę co najmniej 3 osób tworzących koło lokalne wraz z podaniem ich imion, nazwisk,
adresów zamieszkania, numerów telefonów oraz wieku inicjatorów koła;
b. protokół z zebrania założycielskiego koła.
4. Członkowie koła wybierają Koordynatora koła w obecności co najmniej połowy liczby członków,
bezwzględną większością głosów. Koordynator koła odpowiada przed Przewodniczącym Regionu.
5. Zarząd regionu rozpatruje wniosek nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
Zarząd odmawia zatwierdzenia powstania koła lokalnego, jeżeli wniosek zawiera uchybienia
formalne lub z innych uzasadnionych powodów. W takim przypadku Zarząd Regionu zwraca
wniosek z wyszczególnieniem uchybień lub powodów odmowy zatwierdzenia powstania koła. Od
decyzji odmawiającej utworzenia koła lokalnego służy odwołanie do Zarządu Krajowego w
terminie 14 dni od otrzymania decyzji Zarządu Regionu.
6. Rozwiązanie koła następuje z woli samych członków mocą uchwały członków koła większością
2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 zwyczajnych członków koła.
7. Koło lokalne może zostać rozwiązane uchwałą zarządu regionu w przypadku:
a. zmniejszenia się liczby członków do mniej niż 3 osób w okresie co najmniej 6 miesięcy;
b. zaprzestania działalności regulaminowej przez okres jednego roku;
c. stwierdzenia przez Zarząd Krajowy działalności koła sprzecznej z Regulaminem.
8. W przypadku rozwiązania Koła pozostali członkowie powinni niezwłocznie złożyć swe deklaracje
członkowskie w dowolnym istniejącym kole lokalnym Forum Młodych. Kołu lokalnemu

przysługuje w ciągu miesiąca od dnia otrzymania na piśmie uchwały o rozwiązaniu odwołanie do
Zarządu Krajowego, który rozpatruje sprawę na najbliższym posiedzeniu.
9. Członek Forum Młodych może przynależeć do tylko jednego koła Młodych.
Art. 18. Koordynator Koła Forum Młodych
1. Koordynator koła Forum Młodych:
a. kieruje pracami koła.
b. reprezentuje koło,
c. zwołuje posiedzenia koła, proponuje porządek obrad oraz kieruje jego pracami,
d. może upoważnić innych członków koła do reprezentowania koła w określonym zakresie.
2. Koordynator koła Forum Młodych zobowiązany jest raz na sześć miesięcy do przesłania
Zarządowi Regionu:
a. aktualnej listy członków;
b. aktualnych danych członków organów koła;
c. sprawozdania z dotychczasowej działalności koła.
3. Wybory koordynatora koła następują co najmniej raz na dwa lata.
4. W przypadku rezygnacji koordynatora koła, jego członkowie są zobowiązani wybrać nowego
koordynatora w terminie 30 dni.
5. W przypadku niepowołania koordynatora w wyznaczonym terminie, decyzję o wyborze
podejmuje Zarząd Regionu.
Art. 19. Koła Forum Młodych z obszaru województwa tworzą Region.
Art. 20. Organami Regionu Forum Młodych jest Walne Zgromadzenie Członków Regionu oraz
Zarząd Regionu.
Art. 21. Walne Zgromadzenie Członków Regionu
1. Walne Zgromadzenie Członków Regionu stanowią wszyscy członkowie Forum Młodych w
Regionie.
2. Walne Zgromadzenie Członków Regionu jest zwoływany w trybie zwyczajnym lub
nadzwyczajnym.
3. Walne Zgromadzenie Członków Regionu w trybie zwyczajnym jest zwoływane przez Zarząd
Regionu przynajmniej raz w roku, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem
Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie Członków Regionu w trybie nadzwyczajnym jest zwoływany przez Zarząd
Regionu lub na wniosek Zarządu Krajowego czy co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. Walne
Zgromadzenie Członków Regionu w trybie nadzwyczajnym odbywa się nie później niż w ciągu 1
miesiąca od pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Zarząd Regionu.
5. Kompetencjami Walnego Zgromadzenia Członków Regionu są:
a. wybór Przewodniczącego Region, bezwzględną większością głosów;
b. składanie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Regionu przed upływem kadencji.
Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Regionu może być złożony pisemnie, raz na kwartał
przez 1/5 członków Regionu;
c. wysłuchanie sprawozdania Przewodniczącego Regionu z działalności Forum Młodych w
regionie;
d. zatwierdzanie bezwzględną większością głosów Absolutorium Rocznego dla
Przewodniczącego Regionu;
e. uchwala zgodny z deklaracją ideową Forum Młodych kierunek programowy działania Forum
Młodych w regionie;

f. przedstawia swoje postulaty Przewodniczącemu Regionu;
g. realizuje na terenie koła zadania zlecone przez Przewodniczącego Regionu.
Art. 22. Przewodniczący Regionu
1. Kadencja Przewodniczącego Regionu trwa dwa lata i kończy się nie wcześniej niż 30 dni przed
upływem dwóch lat od wyboru i nie później niż 90 dni po upływie dwóch lat od wyboru.
Przewodniczący Regionu może być ponownie wybrany tylko raz.
2. Wyboru Przewodniczącego Regionu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Regionu
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.
3. Przewodniczący Regionu:
a. podejmuje decyzje dla niego zastrzeżone;
b. reprezentuje Forum Młodych w Regionie;
c. przygotowuje roczne sprawozdanie z działania Forum Młodych w regionie, które przedstawia
Walnemu Zgromadzeniu Członków Regionu oraz Zarządowi Krajowemu;
d. współpracuje z organami Nowoczesnej w regionie i Przewodniczącym Forum Młodych;
e. zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Regionu, proponuje porządek obrad oraz kieruje jego
pracami,
f. powołuje i odwołuje Sekretarza Regionu;
g. powołuje i odwołuje Wiceprzewodniczącego Regionu.
Art. 23. Sekretarz Regionu
1. Sekretarz Regionu powoływany jest na wniosek Przewodniczącego Regionu na okres 2 lat. Jego
kadencja kończy się wraz z końcem kadencji Przewodniczącego Regionu.
2. Zadaniami Sekretarza Regionu są:
a. wspieranie Przewodniczącego Regionu w zakresie koordynowania prac regionu;
b. prowadzenie ewidencji członków na poziomie regionalnym.
Art. 24. Wiceprzewodniczący Regionu
1.
2.

Wiceprzewodniczący Regionu powoływany jest na wniosek Przewodniczącego Regionu na okres
2 lat. Jego kadencja kończy się wraz z końcem kadencji Przewodniczącego Regionu.
Kieruje pracami w regionie w wypadku nieobecności Przewodniczącego Regionu.

Art. 25. Zarząd Regionu
1. W skład Zarządu Regionu wchodzą:
a. Przewodniczący Regionu
b. Wiceprzewodniczący Regionu
c. Sekretarz Regionu
2. Posiedzenia Zarządu Regionu zwołuje przewodniczący regionu co najmniej raz na trzy miesiące.
3. Zadaniami Zarządu Regionu są:
a. koordynowanie bieżącą działalnością regionu;
b. podejmowanie decyzji w sprawach regionu;
c. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Regionu;
d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Regionu;
e. zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania regionu;
f. powoływanie pełnomocników lub zespołów programowych albo do realizacji określonych
zadań;
g. zatwierdzanie i rozwiązywanie kół lokalnych;
h. informowanie kół lokalnych o bieżącej działalności władz krajowych.

Rozdział V
Władze krajowe
Art. 26. Władzami krajowymi Forum Młodych są:
1. Przewodniczący Forum Młodych;
2. Zarząd Krajowy;
3. Walne Zgromadzenie Przewodniczących Regionów.
Art. 27. Walne Zgromadzenie Przewodniczących Regionów:
1. W skład Walnego Zgromadzenia Przewodniczących Regionów wchodzą wszyscy Przewodniczący
Regionów, Przewodniczący Forum Młodych oraz Zarząd Krajowy.
2. Walnego Zgromadzenia Przewodniczących Regionów jest najwyższą władzą Forum Młodych
3. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Przewodniczących Regionów w trybie zwyczajnym jest
zwoływane przez Zarząd Krajowy przynajmniej raz w roku, na co najmniej 4 tygodnie przed
planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie Przewodniczących Regionu w trybie nadzwyczajnym jest zwoływany przez
Zarząd Krajowy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Walnego Zgromadzenia. Walne
Zgromadzenie Przewodniczących Regionu w trybie nadzwyczajnym odbywa się nie później niż w
ciągu 1 miesiąca od pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Zarząd Krajowego.
5. Kompetencjami Walnego Zgromadzenia Przewodniczących Regionów są:
a. wybór i odwoływanie Przewodniczącego Forum Młodych oraz Zarządu Krajowego;
b. ustalenie liczby członków Zarządu Krajowego;
c. wysłuchanie rocznego sprawozdania Przewodniczącego Forum Młodych z działalności
Zarządu Forum Młodych oraz z działalności w regionach;
d. określanie kierunków programowych i strategii działania Forum Młodych, które są wiążące
dla Zarządu;
e. przedstawia swoje postulaty Przewodniczącemu Forum Młodych;
f. wnioskowanie o powołanie komisji celowych;
g. odwoływanie Przewodniczących Regionów Forum Młodych zgodnie z art. 13 pkt 3;
h. powoływanie tymczasowego Przewodniczącego Regionu, który w ciągu 30 dni zobowiązany
jest do przeprowadzenia wyborów w regionie.
Art. 28. Przewodniczący Forum Młodych
1. Kadencja Przewodniczącego Forum Młodych trwa dwa lata. Kadencja kończy się nie wcześniej
niż 30 dni przed upływem dwóch lat od wyboru i nie później niż 90 dni po upływie dwóch lat od
wyboru. Przewodniczący Krajowy może być ponownie wybrany tylko raz.
2. Przewodniczącym Forum Młodych może być tylko i wyłącznie członek Forum Młodych.
3. Wybór Przewodniczącego Forum Młodych podejmowany jest przez Walne Zgromadzenie
Przewodniczących Regionów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
jego członków.
4. Wybór Przewodniczącego wraz z Zarządem Krajowym Forum Młodych jest niezwłocznie
zatwierdzany przez Zarząd partii Nowoczesna. Brak zatwierdzenia powoduje konieczność
ponownego wyboru Przewodniczącego Forum Młodych oraz Zarządu Krajowego w trybie art. 27
pkt 5.
5. Kompetencjami Przewodniczącego Forum Młodych są:
a. kierowanie pracami Zarządu Krajowego;
b. wybór i odwoływanie Wiceprzewodniczącego Forum Młodych oraz Sekretarza Generalnego;

c. podejmowanie decyzji dla niego zastrzeżonych;
d. reprezentowanie Forum Młodych na zewnątrz;
e. składanie sprawozdania z działalności Zarządu Walnemu Zgromadzeniu Przewodniczących
Regionów;
f. współpraca z Zarządem Krajowym Nowoczesnej.
6. Przewodniczący Forum Młodych we wszelkich sprawach odpowiada jedynie przed Walnym
Zgromadzeniem Przewodniczących Regionów, sądem koleżeńskim oraz Zarządem Krajowym
Nowoczesnej.
Art. 29. Zarząd Krajowy
1. Zarząd Krajowy liczy od 3 do 5 członków wybieranych wraz z Przewodniczącym. Decyzję o
wielkości Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie Przewodniczących Regionu.
2. W skład Zarządu Wchodzą:
a. Przewodniczący;
b. Sekretarz Generalny;
c. Wiceprzewodniczący;
d. Członkowie Zarządu.
3. Kadencja Zarządu Forum Młodych trwa dwa lata. Kadencja kończy się nie wcześniej niż 30 dni
przed upływem dwóch lat od wyboru i nie później niż 90 dni po upływie dwóch lat od wyboru.
4. Członkiem Zarządu Forum Młodych może być tylko i wyłącznie członek Forum Młodych.
5. Wybór członków Zarządu Krajowego dokonywany jest przez przez Walne Zgromadzenie
Przewodniczących Regionów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
jego członków.
6. Kandydatury do Zarządu Krajowego składa kandydat na Przewodniczącego Forum Młodych.
7. Kandydaci na członków Zarządu Krajowego zostają automatycznie wybrani w momencie
ogłoszenia wyniku wyborów na Przewodniczącego Forum Młodych, w których członek
składający ich kandydatury zostaje wybrany na Przewodniczącego.
8. Wybór Przewodniczącego wraz z Zarządem Krajowym Forum Młodych jest niezwłocznie
zatwierdzany przez Zarząd partii Nowoczesna. Brak zatwierdzenia powoduje konieczność
ponownego wyboru Przewodniczącego Forum Młodych oraz Zarządu Krajowego w trybie art. 27
pkt 5.
9. Posiedzenia Zarządu Krajowego zwołuje Przewodniczący Forum Młodych co najmniej raz na dwa
miesiące.
10. Kompetencjami Zarządu Krajowego są:
a. kierowanie pracami Forum Młodych;
b. tworzenie komisji celowych;
c. współpraca z organami Nowoczesnej;
d. koordynowanie pracy Regionów;
e. administrowanie centralną bazą członków;
f. przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Forum Młodych;
g. rozpatrywanie odwołania od decyzji Zarządu Regionu w sprawie likwidacji Koła Forum
Młodych.
Art. 30. Sekretarz Generalny Forum Młodych
1. Sekretarzem Generalnym Forum Młodych może być tylko i wyłącznie członek Forum Młodych.
2. Kompetencjami Sekretarza Generalnego Forum Młodych są;
a. wspieranie Przewodniczącego Forum Młodych w zadaniu koordynowania prac Forum
Młodych;

b. prowadzenie ewidencji członków Forum Młodych.
Art. 31. Wiceprzewodniczący Forum Młodych
1. Wiceprzewodniczącym Forum Młodych może być tylko i wyłącznie członek Forum Młodych.
2. Kompetencjami wiceprzewodniczącego Forum Młodych są;
a. wspieranie Przewodniczącego Forum Młodych w zadaniu koordynowania prac Forum
Młodych;
b. reprezentowanie Forum Młodych na zewnątrz;
c. pełnienie funkcji przewidzianych dla Przewodniczącego Forum Młodych w przypadku
wakatu.
Art. 32. Sąd Koleżeński
1. Kandydatów na członków sądu koleżeńskiego wyłania zgromadzenie członków regionu. Na każdy
region przypada jedna kandydatura.
2. Sąd koleżeński składa się z trzech osób:
a. Przewodniczący Sądu;
b. Członkowie Sądu.
3. Walne Zgromadzenie Przewodniczących Regionów dokonuje wyboru Sądu Koleżeńskiego z
grona zaprezentowanych kandydatów. Wygrywają kandydaci z najwyższą liczbą głosów, przy
czym każdy przewodniczący regionu dysponuje trzema głosami.
4. Członkowie Zarządu Krajowego nie mogą być kandydatami do Sądu Koleżeńskiego.
5. Kompetencjami Sądu Koleżeńskiego są:
a. rozpatrywanie odwołań w sprawach dot. wykluczenia z grona członków Forum Młodych;
b. rozpatrywanie wniosków Walnego Zgromadzenia Przewodniczących Regionu o wykluczenie
Przewodniczącego Regionu lub członków Zarządu Regionu.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Krajowy Nowoczesnej.
2. Wybory władz dokonane na podstawie dotychczasowego regulaminu zachowują ważność po
wejściu w życie niniejszego regulaminu i działają zgodnie z kadencją określoną w
dotychczasowym regulaminie.
3. Wybory nowych władz krajowych podczas Walnego Zgromadzenia Przewodniczących Regionów
oraz Sądu Koleżeńskiego odbywają się na podstawie niniejszego regulaminu.

