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Článek 1. Základní ustanovení

1.1 Zelená sekce
1.1.1 Informuje členy Hnutí Brontosaurus pomocí elektronické komunikace a webových
stránek o aktuálně diskutovaných environmentálních tématech, která se dotýkají náplně
činností a programových cílů Hnutí Brontosaurus.
1.1.2 Administruje databázi členů Zelené sekce a databázi odborníků Hnutí Brontosaurus na
problematiku ochrany životního prostředí.
1.1.3.. Zpracovává podněty, které oslovují Hnutí Brontosaurus k připojení nebo veřejnému
vyjádření k tématům týkajících se environmentální problematiky navazující na činnost HB.
1.1.4. Dává Výkonnému výboru podklady pro veřejné vyjádření či připojení
k diskutovaným tématům.
1.1.5. Volí vedoucího Zelené sekce (potvrzuje jej Valná hromada HB).
1.2 Zelená sekce zasedá minimálně jedenkrát ročně, zpravidla na Valné hromadě HB. V případě
naléhavé potřeby svolá vedoucí Zelené sekce mimořádné zasedání.
1.3 Zasedání Zelené sekce svolává vedoucí Zelené sekce nejméně 7 dnů předem. Prostřednictvím emailové konference oznámí všem členům Zelené sekce datum a místo konání.
1.4 Pokud je řádně svoláno zasedání Zelené sekce a je přítomno alespoň 5 členů Zelené sekce, pak
je usnášeníschopná.
1.5 Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina.
Článek 2. Jednací řád Zelené sekce
2.1 Kterýkoliv člen HB může Zelené sekci dát podnět týkající se obsahu její činnosti.
2.2 Zelená sekce rozhoduje na základě dohody (v případě nejednoznačné shody členů Zelené sekce,
rozhoduje Zelená sekce hlasováním), zda se podnětem dále zabývat a případně jakým způsobem.
2.3 Zelená sekce oslovuje Odborníky, aby k danému podnětu vyjádřili.
2.4 Zelená sekce následně vypracuje stanovisko, o kterém může pomocí elektronické komunikace
informovat členy HB.
2.5 Zelená sekce může Výkonnému výboru doporučit, jak s daným tématem dále pracovat a zda se
jménem Hnutí Brontosaurus k danému tématu veřejně vyjádřit. Veřejné vyjádření Hnutí
Brontosaurus musí být schváleno Výkonným výborem.
2.6 V případech, kde hrozí riziko prodlení, může veřejné stanovisko po dohodě se Zelenou sekcí
schválit předseda nebo místopředseda Hnutí Brontosaurus.
Článek 3. Členství v Zelené sekci:
3.1. Členem Zelené sekce se může stát každý člen, nebo příznivec Hnutí Brontosaurus, který splní
následující podmínky:
a) je starší 15 let
b) zajímá se o environmentální problematiku
c) má zájem podílet se na práci Sekce
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3.2. O přijetí do Zelené sekce rozhoduje vedoucí Zelené sekce.
3.3. Každý člen bude zařazen do e-mailové databáze členů Zelené sekce.
Článek 4. Vedoucí Zelené sekce
4.1 Vedoucí Zelené sekce zastává tyto úkoly:
a) koordinuje práci Zelené sekce
b) eviduje seznam členů sekce a Odborníků HB
c) zastupuje Zelenou sekci na jednáních s Radou Hnutí Brontosaurus, se základními články,
regionálními centry, kluby a dalšími subjekty.
4.2. Vedoucí Zelené sekce je člen Zelené sekce řádně zvolený nadpoloviční většinou na jednání
Sekce a potvrzený Valnou hromadou HB.
4.3 Vedoucí Sekce je volen na období dvou let.
4.4 V případě, kdy není předseda Zelené sekce zvolen, zastává jeho funkci koordinátor Akce
Příroda.
Článek 5. Koordinátor Akce Příroda na Ústředí Hnutí Brontosaurus

5.1 Koordinátor Akce Příroda je zaměstnancem ústředí HB a stává se
automaticky členem Zelené sekce.
5.2 Koordinátor Akce Příroda plní v souvislosti se Zelenou sekcí následující úkoly:
a) zajišťuje administrativní podporu Zelené sekci
b) zastupuje Zelenou sekci při komunikaci s Ústředím HB.

Článek 6. Odborník Hnutí Brontosaurus

6.1 Odborník Hnutí Brontosaurus je bývalý nebo nynější člen Hnutí Brontosaurus, který je
studovaný ve svém oboru (ekologie, biologie, ochrana žp apod.) a danou problematikou se
dlouhodobě zabývá.
6.2 Odborník Hnutí Brontosaurus může být i člověk úzce spolupracující s některým ze základních
článků, regionálních center a klubů HB.
6.3 Odborník Hnutí Brontosaurus může být žádán Zelenou sekcí k vyslovení stanoviska
souvisejícího s tématem, kterým se Odborník zabývá.
Článek 7. Závěrečná a přechodná ustanovení
7.1 Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem schválení.
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