
Примери за придобиване на квалификационни критерии за номинации за ИК на Дистрикт 

Общи положения 

Квалификационните  критерии за членове на ИК на клуб са от  стр.26 до стр.29 от Конституцията. 

1-ви Пример  2010/2011 –  вицепрезидент, секретар, ковчежник, редактор, организатор 

                          март 2012  – избрана за делегат/била е 1 година  член ИК на клуба към датата на 

номиниране/ 

                          2012/2013  - делегат  с придобиване на квалификация 

                          Не по рано от  януари 2014 – право за номиниране за ИК на Дистрикт / била е  1 година  

член на ДК към датата на номиниране/ 

 

2-ри Пример 2010/2011 – секретар, ковчежник, редактор, организатор 

                          2011/2012 – вицепрезидент/ била е 1 година член на ИК на клуба към датата на 

встъпване в длъжност/ 

                          март 2012 – избрана за делегат/ била е 1 година  член ИК на клуба към датата на 

номиниране/ 

                          2012/2013 – делегат с придобиване на квалификация 

                          Не по рано от януари  2014 – право за номиниране  за ИК на Дистрикт  / била е 1 година  

член на ДК към датата на номиниране/ 

 

3-ти Пример   2010/2011 – вицепрезидент, секретар, ковчежник, редактор, организатор 

                           2011/2012 -  президент на клуб / била е 1 година  член ИК на клуба към датата на 

встъпване в длъжност/ 

                           2012/2013 – Пастпрезидент 

                           март 2013 – избрана за делегат/ била е  1 година член на ИК на клуба към момента на 

номиниране / 

                          2013/2014 делегат с придобиване на квалификация 

                          Не по рано от януари 2015 – право за  номиниране за ИК на Дистрикт  

 / била е 1 година  член на ДК към датата на номиниране/ 

 

Квалификационните критерии за офицери и служебни членове с право на глас -  ИК на Дистрикт  -  

Конституцията на IIW от стр.32 до стр.35  - да се има впредвид оригинала от сайта на IIW. 

 

Чеърмен – трябва да е служила в ИК на Дистрикта поне 1 година към момента на номиниране и да е 

била клубен офицер. 

Вицечеърмен - трябва да е служила в ИК на Дистрикта поне 1 година към момента на номиниране и 

да е била клубен офицер. Не трябва да са от един клуб с Чеърмена и Пастчеърмена за съответната 

година. 

Секретар и Ковчежник - трябва да е служила в ДК  поне 1 година към момента на номиниране. 

Организатор разширение - трябва да е служила като офицер /чеърмен, пастчеърмен, секретар, 

ковчежник/ в ДК  поне 1 година към момента на номиниране. 

Организатор международни връзки - трябва да е служила в ДК и да е била член на Комитета по 

международни връзки на Дистрикта /ако има такъв/ поне 1 година към момента на номиниране. 

Редактор и Уебмастер- трябва да е служила в  ДК или да е заемала поста клубен редактор 

/кореспондент/ поне 1 година към момента на номиниране. 

Гласуващи делегати с придобиване на квалификационни критерии – трябва да са служили в ИК на 

клуба си поне 1 година към  момента на номинирането им. 


