Reglament del Club de fans "de F.C.Barcelona - Penya
Azulgrana Frankfurt / Rhein-Main"
§1
Nom, seien de l'associació
L'associació va al capdavant el nom " Penya Azulgrana Frankfurt / Rhein-Main" i té el
seu en Gräsiger Weg 7K, 65719 Hofheim.
L'associació s'ha d'inscriure al registre d'associació.
§2
Objectiu de l'associació
Fans, amics i membres del F.C. Ajuntar BARCELONA a una comunitat d'interès.
El F.C. Donar suport a BARCELONA després de decisió lliure en tots els assumptes i als objectius|
destinacions.
La imatge del F.C. Promoure BARCELONA en públic positivament.
L'associació segueix objectius esportius i culturals exclusivament i immediatament l'en el sentit del
· F.C. Anar a BARCELONA.
L'associació és neutral políticament quant al partit i lliure de tendències racistes i religioses.
L'organització de Esdeveniments de deports
comuns i empreses com p. ex. viatges massa el Llar- i/o partits fora de casa del F.C. BARCELONA;
Representació de la transmissions de televisió dels partits de futbol i altres especialitats, així com
participació eventual a Esdeveniments de deports
Els mitjans de l'associació es poden fer servir només per als objectius conformes|adequats de
reglament.
§3
Exercici
És exercici de l'associació l'any de calendari.
§4
Afiliació
Es pot convertir en membre de l'associació cada persona natural o jurídica.
Els membres s'obliguen pel seu ingrés a reconèixer aquest reglament i les decisions de l'associació.
La sol· licitud d'admissió amb especificació de noms, edat i adreça, s'ha de lliurar per escrit.
Sobre l'ingrés decideix la junta directiva després d'opinió lliure.
§5
Drets i obligacions dels membres
Els membres tenen tots els drets i obligacions que donen del reglament d'associació i la disposició|
determinació d'objectiu de l'associació.
Posseeix el dret de vot actiu i passiu a partir del 15è any acabat.
Cada membre s'obliga, els interessos de l'associació, així com les decisions dels òrgans d'associació
després de|segons forces sobre fomentar i seguir.

Els membres han de lliurar la contribució|aportació|article de membres anual
anticipadament|per endavant. Aquest es necessita a fixat anualment per la junta general.
Una taxa d'acollida|admissió|enregistrament|fotografia única per valor de 10,-- € s'ha| de
lliurar amb l'ingrés d'associació.
Els membres no reben participacions en els beneficis.
Cada membre rep un document de club. Aquest és aquell només prova|comprovant de
l'afiliació i és substituït amb|a la pèrdua contra una indemnització d'elaboració|tractament per
10,-- €.
§6
Acabament de l'afiliació
La Afiliacio acaba per sortida, per exclusió o per dissolució de l'associació.
La sortida d'un membre es pot explicar només al final del mes consegüent després de rescissió
escrita davant la junta directiva.
L'exclusió d'un Mitgliedes a causa de lesió aproximada o menyspreu dels interessos
d'associació, es produeix per la decisió d'una d'ordenada o una junta general extraordinària
convocada a ell.
Abans de la resolució l'ocasió per a l'opinió s'pot de donar al membre.
Un acabament de l'afiliació no pot aixecar exigències contra l'associació.
§7
Òrgans de l'associació
Els òrgans de l'associació són la junta general i la junta directiva.
§8
Junta general
La junta general spot de convocar almenys una vegada a l'any com a assemblea de caps anual
per la junta directiva.
La invitació té per escrit, també per esmalt, produir-se amb un termini de dues setmanes i amb
un ordre del dia. L'assemblea és llavors sempre capaç de resolució.
L'assemblea de caps anual té tasques|problemes següents:
a) Recepció de l'informe comercial i de caixa de la junta directiva
b) Resolució sobre la descàrrega de la junta directiva
c) Elecció nova de la junta directiva (siehe § 9 del reglament)
e) Modificacions de reglament i contribucions|de membres eventuals
En votacions a decisions|resolucions i eleccions decideix la majoria simple|i es produeix
bàsicament obertament per marques. Si un Versammlungsteilnehemer autoritzat de veu|vot
exigeix això, s'ha de votar secretament amb papereta. Amb|A la igualtat vocal està rebutjat un
objecte de decisió|resolució.
Això no val durant una elecció, a aquella s'ha|pot de realitzar en cas de la igualtat vocal una
elecció de punxada.
Sobre la junta general s'ha|pot de tenir protocol i del secretari i firmar president, les decisions
|poden de recollir en això literalment.
§9
Junta directiva
La junta directiva de l'associació consta|existeix de :

a) Al president (Aquest deu obligant membre del F.C. Ser Barcelona).
b) Al vicepresident, de seguida
c.) Secretary
d) 2 assessor.
Respectivament dos membres de junta directiva, representar entre ells el president l'associació
judicial i extrajudicial.

La junta directiva vota pel temps de 2 anys.

Elimina un membre de junta directiva durant el període de càrrec|oficina, pot la junta directiva
un
Designen membre de recanvi per la resta de la durada de càrrec|oficina del
Vorstandsmitgliedes eliminat.
La junta directiva és responsable de tots els assumptes de l'associació, d'altra banda|fora d'això
és el seu deure|obligació, tot al benestar de l'associació li serveix què ordenar i què realitzar en
tant que això no queda reservat la competència de la junta general després del § 8 d'aquest
reglament.

Té particularment tasques|problemes següents:
- Preparació i convocatòria de la junta general i muntatge de l'ordre del dia.
- A la junta directiva li incumbeix la realització|execució de les decisions|resolucions de la
junta general.
§ 10
Assegurança|
L'associació no respon judicis que apareixen per empreses i de l'empresa|funcionament
d'esport i de joc davant els membres.

§ 11
Modificacions de reglament i dissolució de l'associació
Les modificacions de reglament i la dissolució de l'associació vénen només en una junta
general convocada per a això almenys dos terços de les veus|vots en vigor|vàlides donades són
decidits.
Sempre que la junta general no decideixi res més, estan convocats els membres de la junta
directiva gestora a liquidadors.

La fortuna|facultat|poder d'associació existent després de l'acabament de la liquidació cau a
una institució d'interès comú a la ciutat Obertshausen a.
Decidien per l'assemblea de fundació el 05 de febrer de 2009 i entra en vigor amb l'entrada al
registre d'associació.

