KOMUNIKAT OT 27 28/XII/2014
15 GRUDZIEŃ 2014 ROK

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej
wszystkim członkom naszego oddziału oraz ich rodziną życzy
Zarząd OT 27

1. SILENT KEY SQ3POW, SP3RNT – z przykrością informuje że w

ostatnim miesiącu odeszli na zawsze z naszego grona dwaj nasi koledzy
Andrzej SQ3POW oraz Romuald SP3RNT. Cześć Ich pamięci !!!
2. SKŁADKI PZK – przypominam że do dnia 15 stycznia 2015 należy

opłacić składki PZK i oddziałowe na rok 2015. Ostateczny termin
opłacenia składek mija 31 marca 2015. Wysokość składek na rok 2015
nie uległa zmianie. Wykaz aktualnie opłaconych składek jest dostępny na
stronie OT 27 w dziale SKŁADKI OT i PZK.
3. WASR PO-KOORDYNATORA – w związku z rezygnacją Pawła

SQ3POS z pełnienia funkcji koordynatora WASR-u. Zarząd OT 27
powierzył tą funkcje Błażejowi SQ3TGV.
4. ZEBRANIE ZARZĄDU OT 27 – w dniu

7 grudnia br. odbyło się
zebranie Zarządu OT 27. Zebranie to było poświęcone sprawom
klubowym . Na zaproszenie Zarządu przybyli następujący przedstawiciele
klubów SP3PKA, SP3PMA, SP3KWA, SP3KRE, SP3PJA, SP3PGZ,
SP3PFQ, SP3KQV działających na terenie naszego oddziału. Protokół
z zebrania jest umieszczony na naszej stronie. Zarząd dziękuje kolegom
z klubu SP3KWA za udzieloną gościnę. Następne zebranie Zarządu jest
planowane na dzień 18 stycznia 2015 r. w klubie SP3PMA .

5. NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE WYBORCZE OT 27 – w

związku z rezygnacją Jarka SP3AYA oraz Pawła SQ3POS z funkcji
pełnionych w Zarządzie OT 27, należy rozważyć konieczność zwołania
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO.
Ostateczną decyzje o zwołaniu zebrania podejmie Oddziałowa Komisja
Rewizyjna OT 27.

6. SPOTKANIA OPŁATKOWE – na naszej stronie są publikowane

informacje o planowanych spotkaniach opłatkowych na terenie naszego
oddziału. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.
7. RADIOWY DZIEŃ DZIECKA 2015 – w dniu 4 stycznia 2015 odbędzie
się kolejna edycja Krótkofalarskiego Dnia Dzieci i Młodzieży.
Zachęcamy kluby działające na terenie OT 27 do udziału w tej akcji.
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