Stanovy Bergenské studentské televize
neoficiální překlad
1. Účel
1.1 Bergenská studentská televize (dále jen BSTV) má být především televizně-produkční
společnost studentů podřízených Studentské sociální organizaci v Bergenu (SiB,
Studentsamskipnaden i Bergen) a dalším vzdělávacím institucím v Bergenu.
1.2 BSTV má podporovat zájem o studentskou politiku a další stránky studentského
života.
1.3 BSTV má aktivně propagovat studentskou kulturu a další amatérské kulturní instituce
coby jednu z vrstev bergenské společnosti.
1.4 BSTV je organizace nezávislá na stranické politice a je provozována na dobrovolné
bázi.
1.5 BSTV má zvýrazňovat studentskou kulturu v celkovém obrazu města a zároveň
přibližovat město studentům. BSTV tak má přispívat k těsnějšímu sepjetí bergenských
studentů s městem a město se studenty.
2. Orgány
2.1 Valná hromada je nejvyšší orgán BSTV.
2.2 Redakcí BSTV jsou ti, kteří v daný čas jsou stálými redaktory.
2.3 Šéfredaktor má redakční odpovědnost dovnitř i navenek.
2.4 Výbor s kontrasignací výkonného ředitele má ekonomickou a administrativní
odpovědnost za BSTV.

2.5 V rámci výboru je třeba usilovat o vyrovnané zastoupení žen i mužů.
3. Valná hromada
3.1 Valná hromada se schází dvakrát za rok na konci obou semestrů, nejpozději 1. června
v jarním semestru a nejpozději 1. prosince v podzimním semestru.
3.2 Výbor s kontrasignací výkonného ředitele je odpovědný za svolání valné hromady.
Valná hromada musí být oznámena společně s předběžným programem se
čtyřtýdenním předstihem. Finální pozvánka s programem a podklady musí být členům
doručena alespoň dva týdny před konáním akce.
3.3 Valná hromada je usnášeníschopná za účasti alespoň 2/3 aktivních členů.
3.4 Hlasování o kandidátech probíhá tajně, všechna ostatní hlasování jsou aklamační.
Hlasování musí být tajné, pokud si to jeden či více členů přeje.
3.5 Ke změně stanov je třeba 2/3 hlasů přítomných členů nebo prostá většina na
následující valné hromadě. K ostatním usnesením je třeba prostá většina.
3.6 Kandidáti na vedoucí pozice potřebují ke zvolení alespoň 50 % hlasů na valné
hromadě.
3.7 Agenda, která patří na řádnou valnou hromadu:
1) Registrace a sečtení členů s hlasovacím právem
2) Volba zapisovatele
3) Volba předsedajícího
4) Volba volební komise (2 osoby)
5) Schválení programu
6) Schválení zápisu z předchozí valné hromady
7) Schválení účetnictví a rozpočtu sdružení
8) Schválení semestrální či výroční zprávy Výboru
9) Schválení záměru
10) Další předem oznámené body

11) Další
12) Volba
Body určené k hlasování na valné hromadě musí být nahlášeny před jejím oznámením.
3.8 Mimořádná valná hromada se koná, pokud si tak Výbor či třetina členů přeje. Takovou
valnou hromadu lze svolat i s pouhým týdenním předstihem. Může projednávat jen ty
body, které jsou předem uvedeny v oznámení.
4. Výbor
4.1 Výbor řídí BSTV po ekonomické a administrativní stránce.
4.2 Výbor se skládá z: předsedy, výkonného ředitele, šéfredaktora, vedoucího PR,
technického vedoucího a členského důvěrníka. Vedoucí kulturní redakce, vedoucí
redakce zpravodajství a sportu a webmaster se mohou zasedání výboru účastnit, avšak
bez hlasovacího práva.
4.3 Výbor navrhuje kandidáty do pozic předsedy, výkonného ředitele a vedoucího
marketingu. Do pozic je následně volí valná hromada. Mandáty mají délku jednoho
roku.
4.4 Zásady práce výkonného ředitele určuje valná hromada.
4.5 Zásady práce pro vedoucího marketingu určuje výbor.
4.6 Zásady práce výkonného ředitele určuje valná hromada.
4.7 Výbor volí hlavního školitele a personalistu, pro něhož také určuje zásady práce. Měl
by být zvolen před začátkem běžné semestrální TV produkce.
4.8 Při závažných konfliktech mezi lidmi zvolenými na valné hromadě se má vytvořit
smírčí komise. Pokud ani tak nebude spor vyřešen, musí výbor svolat mimořádnou
valnou hromadu.

4.9 Výbor se schází alespoň jednou měsíčně. Výbor je usnášeníschopný, pokud je
přítomno alespoň dvě třetiny jeho členů. Rozhoduje prostou většinou, v případě
rovnosti hlasování je určující hlas předsedy.

4.10

Výbor předkládá semestrální zprávu valné hromadě vždy během jarního

semestru, výroční zprávu předkládá během podzimního semestru. Zprávy mají popsat
a zhodnotit dosavadní provoz BSTV.
5. Hospodaření
5.1 BSTV je financována z grantů, dobrovolných aktivit a od sponzorů.
5.2 Výbor skrze výkonného ředitele odpovídá za hospodaření BSTV.
5.3 Výbor skrze výkonného ředitele vede průběžné účetnictví, které je valné hromadě
každý semestr předkládáno ke schválení. Výboru je předkládáno pravidelně a pokud o
to požádá.
5.4 Návrh ročního a půlročního rozpočtu je vypracován výborem skrze výkonného
ředitele a předsedu a je schvalován valnou hromadou.
5.5 Případný rozpočtový přebytek BSTV se přesouvá do dalšího rozpočtu.
5.6 Případné dary se mají rovným způsobem rozdělit mezi členy, pokud však dar není
výslovně určen konkrétní pozici či osobě. Pokud dar nelze rozumně rozdělit, rozhodne
o něm výbor.
6. Šéfredaktor
6.1 Redakce navrhuje kandidáty na post šéfredaktora. Kandidáti by měli písemně
představit svůj program na valné hromadě, která následně šéfredaktora volí.
6.2 Mandát šéfredaktora je jednoroční, od 1. června do 31. května.

6.3 Většina na valné hromadě může šéfredaktora odvolat, a to pokud závažným způsobem
poruší zásady novinářské práce nebo pokud redakční vedení odporuje popisu práce
šéfredaktora či předloženému programu, na základě kterého byl šéfredaktor zvolen.
6.4 Valná hromada určuje zásady práce šéfredaktora. Ty se během mandátu nemohou
měnit.

7. Redakce
7.1 Redakci BSTV tvoří šéfredaktor, vedoucí redakce zpravodajství a sportu, vedoucí
kulturní redakce a technický vedoucí.
7.2 Redakce sama navrhuje kandidáty na post šéfredaktora, vedoucího kulturní redakce,
vedoucího redakce zpravodajství a sportu a technického vedoucího. Voleni jsou na
valné hromadě.
7.3 Vedoucí redakce zpravodajství a sportu, vedoucí kulturní redakce a technický vedoucí
jsou voleni valnou hromadou jednou ročně; vedoucí kulturní redakce na jaře, ostatní
na podzim.
7.4 Redakce určuje zásady práce pro svého vedoucího redakce zpravodajství a sportu, pro
vedoucího kulturní redakce a technického vedoucího. Zásady se během mandátu
nemohou měnit a ztvrzuje je valná hromada.
8. Členové
8.1 Členové jsou ti, kteří mají platnou členskou smlouvu.
9. Rozpuštění BSTV
9.1 BSTV může rozpustit pouze valná hromada. O rozpuštění musí rozhodnout alespoň
dvoutřetinová většina, stvrzená ještě jednou na mimořádné valné hromadě konaná o tři
měsíce později.

9.2 Sloučení s jinými zájmovými organizacemi se nepovažuje za rozpuštění BSTV.
V takovém případě se postupuje stejně jako při změně stanov.
9.3 V případě rozpuštění BSTV se musí majetek BSTV prodat za tržní ceny. Všechny
finanční prostředky se musí použít na neuhrazené pohledávky a na náklady spojené se
zánikem organizace. Případné zbylé prostředky budou věnovány Sociálnímu sněmu
(Velferdstinget) pro potřeby ostatních studentských médií.

Překlad: Martin Benda, UK media

