KOMUNIKAT NR 34/V/2016 ZARZĄDU OT-27 PZK
25 maja 2016 r.
1. Zebranie Zarządu OT-27. W dniu 15 maja br. odbyło się pierwsze w tej kadencji zebranie
Zarządu Oddziału. Spotkanie było poświęcone głównie przejęciu obowiązków przez nowy
zarząd. Na stronie internetowej naszego oddziału dostępny jest protokół tego zebrania wraz
z tekstami podjętych uchwał.
Podczas zebrania prezes zarządu, w imieniu wszystkich członków OT-27 PZK, złożył
podziękowanie w formie okolicznościowego dyplomu, Krzysztofowi SP3FYX za wieloletnią
pracę na stanowisku Prezesa naszego oddziału.
2. Funkcje przy Zarządzie OT-27 PZK. Zarząd powołał osoby funkcyjne, które będą
zajmować się realizacją zadań:
•
•
•
•
•

Paweł SP3POS – administrator strony internetowej,
Błażej SQ3TGV – koordynator WASR, administrator strony internetowej,
Krzysztof SP3FYX – współzawodnictwo klubów OT-27,
Grzegorz SP3RNZ – oddziałowe biuro QSL,
Wojciech SP3QFV – sprawy sportowe.

3. Odpowiedź na Wniosek Nr 1 Walnego Zebrania z dnia 13 marca 2016 r. Zarząd
omówił postulat bezpośredniego zamieszczania informacji przez członków oddziału na naszej
stronie internetowej. Jak wynika z "Regulaminu korzystania z subdomen internetowych
PZK", za funkcjonowanie portalu OT odpowiada powołany przez Zarząd Oddziału
administrator, który odpowiada za stronę techniczną portalu oraz moderator, który pełni
nadzór merytoryczny nad publikowanymi treściami. W tej sytuacji nie ma możliwości, aby
inne osoby uzyskały bezpośredni dostęp do serwera. Jest to podyktowane bezpieczeństwem
systemu informatycznego.
Wychodząc jednak na przeciw oczekiwaniom naszych członków, administrator poszerzy
funkcjonalność portalu o tzw. shoutbox, gdzie będzie można pisać krótkie wiadomości nie
cierpiące zwłoki w opublikowaniu.
4. Puchar Wielkopolskiej Pyry. Ustalono, że jesienne zawody o Puchar Wielkopolskiej Pyry
odbędą się według dotychczasowego regulaminu. Powołano komisję zawodów: Grzegorz
SP3RNZ, Wojciech SP3QFV, Przemysław SP3SLO.
Zarząd zwraca się z prośbą o ufundowanie nagród dla uczestników zawodów.
5. Informacja o klubie krótkofalarskim. Do klubów działających na terenie OT-27 został
wysłany formularz "Informacja o klubie krótkofalarskim" z prośbą o wypełnienie w terminie
do 22 maja. Z przykrością stwierdzam, że nie wszystkie kluby odpowiedziały na tę prośbę.
Jeżeli jednak do któregoś klubu ta informacja nie dotarła, proszę o kontakt.
7. Spotkanie OT-27. Na dzień 04 czerwca 2016 r. zaplanowano kolejne spotkanie
oddziałowe, tym razem nad zalewem Szałe koło Kalisza. Organizacją spotkania zajmują się
Koledzy Bogdan SP3LD i Krzysztof SP3FYX.
Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków i sympatyków na to spotkanie.
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