
 

 

 

 

  

Ангажименти и отговорности на клубния секретар 

2021/22: 

 

 

 

 



Секретарят се номинира и избира за срок от една година и 

може да заема поста максимум 3 поредни години, като се 

преизбира ежегодно. 

В случай на овакантяване, БОРДА на клуба трябва да 

назначи негов заместник. 

 Секретарят трябва: 

a) да изпраща всички уведомления за сбирките на клуба  

b) води протокол от срещите - в създалата се ситуация, 

срещи не се осъществяват, но пък е желателно във 

вайбър/месинджър групата на клуба - /предполага се, че 

всички имаме такива/, всичко което се обсъжда да се 

протоколира и да  остане в архива на клуба; 

c)  свежда всяка информация изпратена от ДК до 

приятелките от клуба:  

1. новини от Д248 

2. международни новини 

3. писма 

d) води надлежно цялата обща кореспонденция и следи 

поисканата информация да бъде изпратена в срок. 

Кореспонденцията /покани за събитие или друга 

информация/  до другите клубове се осъществява  само 

посредством Секретаря на Д248 

Срокове: 

 до 31 октомври - имаме номинация на Д248 за национален 

НП и ЗНП заместник национален представител; 

 10 януари - световен ден на ИУ - организация на Клубно  

и/или   на Дистриктно ниво; 

 

 



 6 февруари - номинации за ИК на Д248 - не са 

задължителни ако смятате, че нямате подходяща 

кандидатура. Ако клуба предлага, първо се поисква 

съгласието на дамата - и от тази година 2020/2021 

трябва да е писмено.  

 Всяка приятелка, която отговаря на критериите, 

може да приеме номинация само за един пост.  

 Вие трябва да се консултирате с конституцията 

и/или комисията по номинациите, ако не сте 

напълно наясно дали  отговаря на критериите за 

въпросната длъжност.  

Примерно: 

 не може да издигнем дама за поста Вицечеърмен, ако не 

е била една пълна година към номинирането си, офицер 

в Дистрикта /секретар,ковчежник или межд.връзки/.  

 Поста организатор разширение би могъл да се заеме от 

Пастчеърмен или Паст Вицечеърмен. 

 Не можем да издигнем дама от настоящия ни клубен 

борд, за нито една длъжност в Борда на Дистрикта. 

Нейната служба трябва да изтече и следващата 

година, в която не е член на борда, бихте могли да я 

предложите за член ИК. 

  Ако приемем, че вече сте изпратили своите номинации 

към комисията, Членовете обсъждат дали отговарят 

всички номинации на критериите, ако това не е така, 

следва да получите писмо, в което ще ви бъде  даден ясен 

отговор, защо вашата номинация е отхвърлена. 



  След получаване на обобщените номинации, те  се 

обсъждат в клуба и в указания срок се изпращат 

попълнените бюлетини за гласуване: 

 Ако гласуването е онлайн/ - разпечатват се 

бюлетините, попълват се и се сканират, а за тези, 

които имат възможност да го направят в JPG или PDF 

- не е необходимо да ги сканират, идеята е да не 

остане в WORD формат, тъй като там 

информацията може да се променя - за ваша 

сигурност и спокойствие. 

 Ако обаче имаме Изборна конференция на живо, 

тогава двамата делегати изразяват гласа на клуба 

на предварително разпечатани и раздадени 

бюлетини. 



  40 дни преди Конференцията може да се изпращат до 

Изборната комисия въпроси по промяна на правилата. Те 

също се обсъждат от Комисията и ако биват допуснати 

за гласуване, се оформя Бюлетина 2: 

 

  Гласуващите Делегати - трябва да са служили в борда на 

Клуба поне 1 година към момента на номинацията, те 

могат да бъдат в две последователни години делегати, 

но когато са гласуващи делегати, нямат право да са в 

борда на клуба. 

  25 март - следващия важен срок, който трябва да се спази 

- изпращане на таблицата с избрания борд на клуба и 

делегатите за конференцията за следващата ИУ година. 

 



Актуална таблица, с логото на годината се изпраща ежегодно 

от секретаря на дистрикта: 

Следва да се нанесат данните и да се върне като отговор на  

същия мейл. 

Таблицата съдържа трите имена, адрес, email и телефон на 

новоизбрания борд. Много е важно това да не се прави на ръка и 

после да го връщате като сканирано или още по-лошо - заснето 

с телефона, изображение. 

 Ние събираме 26 таблици и оформяме една обща на всички 

клубове и се съгласете, че ако трябва да се преписва цялата  



информация ще стане бавно и трудоемко. Също така може в 

зависимост от почерка, някъде нещо да не е разбрано. В такива 

случаи, секретаря на Д248 попълва таблицата и отново я 

праща в отговор, за да се свери информацията. 

Задължително да изписвате ел.адреси с малки букви.  

  До 15 май се изпраща отчет за работата на клуба по 

теми до НП; 

  До 1 юни - отчет за дейността на клуба към Чеърмен Д 

248; 

Сроковете са за това, за да се спазват и ще бъде улеснена 

работата ни! Секретаря на ИК своевременно ще ви пише, ще 

напомня, ще ви звъни и по телефона, ако се налага! 

Отчетна конференция и церемония по предаване на 

огърлицата - датата се определя ежегодно. Могат всички 

желаещи /стига да няма ограничения от страна на държавни 

институции/ да посетят събитието, като попълнят 

регистрационната форма в срок!  



През юни е и предаването на огърлицата по клубове. Всеки 

клуб самостоятелно взема решение за начина и времето на 

церемонията.  

В следващите три месеца приемаме, че сме във ваканция, 

но ако през това време имате осъществени проекти е хубаво 

да изпращате информацията придружена със снимки до 

редактора или уебмастъра, за да се публикуват своевременно в 

сайта на Дистрикта.  

Не разчитайте, че всички ги виждат във ФБ, някои дами 

нямат ФБ профил, а също така от  там не остават в 

Библиотеката на Д248.  

С цел всяка дама да влиза подготвена за своята длъжност, 

след гласуване с Бюлетина 2 през тази година, организирахме 

провеждането на обучителния семинар  през май /всяка година  

ще се определя датата/ … и така се завърта една инъруийлска 

година!  

 

Ваша в Инър Уийл: Снежи Желязкова  

секретар Д 248 – 2020/2022 

0897 809 269 

snqg111@abv.bg 

 

 

  

 



 

 

 

29 май 2021г. 


