Stanovy – výčet změn

1. V čl. 5, bodě 8., písm. c) se slova „kolektivních členů“ nahrazují slovy „organizací sdružující
významný počet nositelů práv uvedených v čl. 1 odst. 5“.
2. V čl. 5, bodě 9. se na konci věty mění slova „a jeho program“ na „a body jeho programu“.
3. V čl. 5 se dosavadní bod „16.“ nově označuje jako bod „17.“
4. V čl. 5 se dosavadní bod „17.“ se nově označuje jako bod „16.“ a jeho text zní:
„Konkrétní dokumenty vztahující se ke stanoveným bodům programu Valného shromáždění
a určené k projednání Valným shromážděním musí být doručeny Výkonné radě písemně
nejdéle 60 dní před konáním Valného shromáždění, k dokumentům došlým po tomto
termínu se nepřihlíží.“
5. Do čl. 5 se vkládá nový bod „16a.“ a jeho text zní:
„16a. INTERGRAM je povinen zveřejnit veškeré materiály určené k projednání na Valném
shromáždění na webu zastupovaných ve lhůtě alespoň 21 dní před jeho konáním.“
6. V čl. 5, bodě 18., se vypouští slova „usnesení a“.
7. V čl. 5, bodě 24., písm. k), se vypouští „a schvaluje výroční zprávu“
8. V čl. 5, bodě 24., písm. l), se dosavadní text mění na znění: „schvaluje výroční zprávu
včetně výsledku hospodaření, který je její součástí a rozhoduje o otázkách s tímto
výsledkem spojených.“
9. V čl. 5, bodě 24., se doplňuje nové písm. „z) schvaluje vznik členství.“
10. V čl. 10, v bodě 1., v první větě se za slovo „zastupovaný“ vkládá text „, jakož i kolektivní
správce,“
11. V čl. 10, bodě 2., se doplňuje třetí věta, která zní „Podrobnosti stanoví Reklamační řád,
který tvoří přílohu č. 1 Stanov.“
12. V názvu čl. 11 se vypouští slova „Přechodná a“ a vypouští se bod „1.“ a body se nově
označují „1. – 4.“
13. V čl. 11, bodě 1.,(pův. bod 2.) se vypouští slova „Organizační struktura INTERGRAM“ a věta
nově začíná slovy „Vztahy mezi orgány INTERGRAM,“
14. V čl. 11 se vypouští původní body „6.“ a „7.“
15. Součástí Stanov je nově „Příloha č. 1 „Postup pro vyřizování stížností (Reklamační řád)“

