Poniżej opis - gremiów decyzyjnych w Kooperatywie (propozycja zmian na Walne 15.04)
Spotkanie Kolektywu
Częstotliwość: 1/msc
Koordynacja - koordynatorka ds. Rozwoju:
Cel:
- Możliwość porozmawiania z pracownikami/pracownicy robią mini sprawozdanie z najważniejszych działań w Kooperatywie
- Miejsce na danie informacji zwrotnej zespołowi dot. Pracy Kooperatywy
- Wspólne spędzanie czasu - w formule kuchni społecznej - wspólnego jedzenia (moglibyśmy mieć na to skromny fundusz)
- Miejsce podejmowania decyzji co do wykorzystania stałego Funduszu Społeczno-Edukacyjnego (jeśli będą pieniądze)
- Miejsce organizacji nieformalnych bazarków Kooperatywy, gdzie możemy dystrybuować produkty “bez faktury”
- Miejsce powoływania grup roboczych dot istotnych kwestii
Pyt. w jaki dzień ? propozycja - w piątek o godz. 19
Kto prowadzi spotkania - propozycja - pracownicy i przedstawiciele zarządu - w parach - wypada jedno spotkanie na 5 miesięcy
Agenda spotkania byłaby tworzona przez członków/inie przez 2 tygodnie i zamknięta w poniedziałek przed spotkaniem

Walne Zgromadzenie
Częstotliwość: min 2/rok
Kompetencje wprost wynikające ze statutu - co do zasady wyznaczanie kierunku rozwoju
- Zatwierdza budżet
Zespół Pracowniczy
- Starannie wykonują zadania wynikające z list obowiązków
- Podejmuje działania usprawniające działania organizacji w tym w szczególności sklepów
- Sugerują zarządowi zmiany pracownicze (zapotrzebowanie na nowe stanowisko)
- Decyzjność dot. Wydatków eksploatacyjnych po konsultacji z Zarządem powyżej określonej kwoty
- Dbają o sprawną współpracę w ramach zespołu (spotkania dot. Informacji zwrotnej)

Zarząd
- Wdraża realizację celów kierunkowych wyznaczonych przez Zgromadzenie Walne
- Podejmuje decyzje dot niezbędnych usprawnień (np. decyzja o biurze, aplikacji dyżurowej)
- Przygotowuje budżet do zatwierdzenia na Walnym
- Nadzoruje sytuację finansową
- Sprawuje pieczę nad spotkaniami dot. Informacji zwrotnej (ewaluacji pracowników)
- Wyznacza nowe potrzeby dot. Zatrudnienia (po konsultacji z Zespołem) i tworzy opis stanowisk
- Sprawuje pieczę nad procesem rekrutacji nowych pracowników
- Decyduje o usunięciu osób z listy członków
- Ciało odwoławcze w sytuacjach konfliktowych

Zgromadzenie Walne

Spotkanie Kolektywu

Zespół pracowniczy

Zarząd

