CAIHP změnou svých stanov taktéž umožnila zřízení čestné funkce Ambasadora asociace,
kterým se může stát osoba, která (i) se svými sportovními úspěchy zasloužila o propagaci a
zvýšení povědomí společnosti o ledním hokeji, či (ii) v minulosti významně reprezentovala
lední hokej na tuzemské nebo zahraniční úrovni či (iii) aktuálně hraje extraligu nebo 1. ligu.
Cílem CAIHP je minimálně zajistit vždy nejméně dva ambasadory, jednoho z extraligy ledního
hokeje a jednoho z první ligy ledního hokeje.
Výňatek z nových stanov CAIHP:

Čl. I
Ambasador Spolku
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Ambasadorem Spolku je osoba, která (i) se svými sportovními úspěchy zasloužila o
propagaci a zvýšení povědomí společnosti o ledním hokeji, či (ii) v minulosti významně
reprezentovala lední hokej na tuzemské nebo zahraniční úrovni či (iii) aktuálně hraje
extraligu nebo 1. ligu. Cílem Spolku je minimálně zajistit vždy nejméně dva
ambasadory, jednoho z extraligy ledního hokeje a jednoho z první ligy ledního hokeje.
Ambasadora Spolku volí či odvolává její výkonný výbor.
Funkce ambasadora je funkcí čestnou.
Funkční období ambasadora je pět (5) let. Ambasador Spolku může být opětovně zvolen
do funkce.
Ambasador Spolku je odpovědný výkonnému výboru Spolku.
Výkonný výbor Spolku může odvolat ambasadora Spolku alespoň dvoutřetinovou
většinou hlasů všech členů výkonného výboru Spolku
Ambasadorem Spolku může být zvoleno více osob.
Ambasador Spolku zejména:
a)
zabezpečuje šíření dobrého jména Spolku,
b)
pozitivně reprezentuje Spolek,
c)
buduje vztahy s veřejností a partnery Spolku,
d)
účastní se na marketingových aktivitách Spolku, dále na kolektivním vyjednávání
s družstvy, hrající soutěže organizované Českým svazem ledního hokeje, dále na
kolektivním vyjednávání s Českým svazem ledního hokeje a Asociací
profesionálních klubů ledního hokeje a zároveň i na jiných aktivitách Spolku dle
potřeb a požadavků výkonného výboru Spolku.
e)
spolupracuje s výkonným výborem Spolku, jejím předsedou a místopředsedou,
f)
předkládá návrhy a podněty výkonnému výboru Spolku, jeho předsedovi a
místopředsedovi.
Funkce ambasadora Spolku zaniká:
smrtí,
uplynutím funkčního období,
vzdáním se funkce doručené Spolku,
odvoláním ze strany Výkonného výboru Spolku.

www.caihp.cz

