PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Zarządu OT 27 w dniu 07.12.2014
Zebranie odbyło się w klubie SP3KWA w Turku, a uczestnikami zebrania byli:
·

Zarząd OT: SP3FYX, SP3QFV, SP3RNZ,

·

OKR: SP3CSD, SP3JBI, SP3OKS,

·

Członkowie OT 27: SP3GRE, SP3LD, SP3EWP, SP3IGP, SQ3KM, SP3HUF,
SQ3TGO, SP3SLU, SP3IAS, SP3TYI, SQ3TGU, SQ3CZ, SP3GIL

Zebranie otworzył prezes OT Krzysztof SP3FYX, przywitał zebranych, podziękował za
liczne przybycie i przypomniał porządek obrad jaki został zamieszczony w internecie.
Zaproponował na protokolanta zebrania Zdzisława SP3GIL.
1. Odznaki Honorowe. Zebrani zapoznali się wnioskami o nadanie Odznaki Honorowej
PZK dla kolegów SP3YM i SP3MYS. Ponieważ sprawa wniosków była już omawiana
w korespondencji internetowej, przystąpiono do głosowania. Decyzją Zarządu OT
postanowiono nadać bieg wnioskowi na OH dla kolegi Stanisława SP3YM. Wniosek
dla kolegi Tomasza SP3MYS nie uzyskał akceptacji Zarządu OT. Uczestnicy zebrania
zaproponowali aby wystąpić do władz PZK o możliwość utworzenia innych form
wyróżniania aktywnych członków naszej organizacji za działalność sportową,
szkoleniową, techniczną itp. innymi wyróżnikami.
2. Kluby krótkofalarskie. Prezes OT przypomniał o obowiązku składania corocznej
informacji z prowadzonej działalności. Dyskutowano także o formach współpracy z
klubami LOK i ZHP i ich obowiązkach wobec PZK. SP3GIL omówił przygotowaną
dla potrzeb PZK interpretację statutu w sprawie klubów krótkofalarskich. W dyskusji
udział wzięli: SP3OL, SP3JBI, SP3SLU, SP3TYI, SP3IAS, SP3GIL, SP3CSD,
SP3FYX, SP3RNZ.
3. Coroczne spotkania terenowe członków OT. Zaproponowano aby kolejne spotkanie
organizacyjnie przygotowali koledzy z klubu SP3PJA z Jarocina a wstępny termin to
czerwiec 2015.
4. Zawody Puchar Wielkopolskiej PYRY. Podczas ostatnich zawodów powstał pewien
problem techniczny, OKR zaproponowała aby powołać komisję zawodów, która
oprócz rozliczenia zawodów będzie także prowadziła nadzór podczas ich trwania.
Zarząd OT przyjął ta propozycję o powołano Komisję Zawodów w składzie:
Przemysław SP3SLO, Wojciech SP3QFV, Grzegorz SP3RNZ.
5. Współzawodnictwo sportowe klubów. Zarząd postanowił, aby na następny rok
pozostawić ten sam regulamin i propozycje zawodów jak w roku 2014.
6. 35 lat OT 27 Południowej Wielkopolski. W roku 2015 upływa 35 lat od powołania
oddziału nr 27 Południowej Wielkopolski. Z tej okazji postanowiono przeprowadzić

akcję dyplomową na pasmach amatorskich. Został opracowany specjalny regulamin,
który przewiduje pracę stacji okolicznościowych o specjalnym znaku wywoławczym.
Postanowiono, że pod specjalnym znakiem pracować będą stacje klubowe: SP3PMA,
SP3KWA, SP3PJA, SP3PFQ. Dokładne terminy pracy stacji i znak wywoławczy
zostanie podany w terminie późniejszym.
7. Zawody SPDX Contest. Prezes OT poinformował, że nasz oddział w rozliczeniu
oddziałów w tegorocznych zawodach zajął 6 miejsce na co przyczynił się udział
ponad 40-tu stacji z naszego OT. W kolejnych zawodach nasz oddział nadal będzie
fundował nagrodę w kategorii najlepsza stacja nasłuchowa spoza SP.
8. Zmiany w składzie Zarządu. Do zarządu wpłynęła pisemna rezygnacja z pracy w
Zarządzie od kolegów Jarosława SP3AYA i Pawła SQ3POS. Zainteresowani nie
zjawili się na dzisiejszym spotkaniu, mimo osobistego zaproszenia wysłanego przez
Prezesa OT, dlatego nie było możliwe przekazania obowiązków innej osobie.
Równocześnie Zarząd poinformował, że w rezerwie nie pozostają już wybrani na
Walnym Zebraniu zastępcy, dlatego należy rozważyć konieczność zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania OT. Oddziałowa Komisja Rewizyjna
przeanalizuje zapisy statutowe w tej sprawie i swoje stanowisko przedstawi na
następnym zebraniu Zarządu OT.
9. Dofinansowanie działalności klubów. Kluby SP3ZIR i SP3KNI z Leszna, należące
do naszego oddziału zwróciły się o pomoc w dofinansowaniu modernizacji
przemiennika lokalnego kwotą 300 zł z tytułu OPP. Z materiałów finansowych
wynika, że aktualnie z tytułu wpłat 1 % podatku, wpłaty kierunkowe na kluby
leszczyńskie to to ok. 30 zł. Zarząd rozważy w jaki sposób może wspomóc te kluby.
10. Sprawozdania klubów. Prezes OT ponownie apeluje do klubów krótkofalarskich
funkcjonujących przy naszym OT o dostarczenie na koniec roku sprawozdań lub
informacji z prowadzonej działalności.
11. Łączność z ISS. Grzegorz SP3CSD przekazał informację, że klub SP3PGZ został
wyposażony w aparaturę umożliwiającą przekazywanie dźwięku i obrazu z
międzynarodowej stacji kosmicznej ISS na ziemię w jakości HD. Zachęcał także
osoby spełniające warunki regulaminowe do wstępowania do klubu SPOTC.
12. Zebranie zakończono życzeniami świąteczno – noworocznymi.

Turek, 07.12.2014

spisał:
Zdzisław SP3GIL

