Protokół
z zebrania Zarządu OT PZK nr 27 w dniu 31.01.2016
Zebranie odbyło się w Koninie, w klubie SP3PMA. W spotkaniu uczestniczyło dziewięć osób – lista obecności
w załączeniu.
1. Prezes oddziału Krzysztof SP3FYX przywitał zebranych, podziękował członkom klubu SP3PMA za
gościnę i przygotowanie miejsca spotkania. Ponieważ było to pierwsze zebranie w nowym roku
nastąpiło rozliczenie z działań i gospodarki finansowej za rok 2015. Prezes przedstawił działania jakie
prowadzono w roku 2015:
·

Udział członków OT w zawodach SP DXC i zajęcie trzeciego miejsca w kategorii oddziałów,

·

Letnie spotkanie oddziałowe, które było zorganizowane przez środowisko jarocińskie z klubu
SP3PJA w Czeszewie,

·

Akcja dyplomowa z okazji 35-lecia naszego oddziału,

·

Zawody Puchar Wielkopolskiej PYRY organizowane przez nasz oddział, a rozliczane przez
Komisję pod przewodnictwem Grzegorza SP3RNZ,

·

Działania prowadzone w ramach sieci WASR.

2. Skarbnik oddziału Błażej SQ3TGV, przedstawił rozliczenie roku 2015: liczba członków OT – 113 w
tym 8 nowych członków i 12 klubów, wpływy w roku 2015 to 12 155,00 zł w tym składki PZK 9370,00
zł. Na koniec 2015 roku oddział posiada 2472,06 zł na koncie bankowym i 531,83 zł w kasie. Część z
tych pieniędzy (1280,00 zł) to składki PZK na rok 2016 oraz dobrowolne wpłaty na sieć WASR
(340,00 zł).
3. Grzegorz SP3RNZ przedstawił sprawozdanie QSL Managera za rok 2015. Do oddziałowego biura QSL
wpłynęło 47, 27 kg kart QSL, a wyekspediowano 9,75 kg kart. Wydano także 10 dyplomów
okolicznościowych 35 lat OT 27. Koszt finansowy obsługi QSL to 571,20 zł.
4. Sławomir SP3OKS przedstawił sprawozdanie OKR, która dokonała kontroli dokumentów w dniach
06.12.2015 i 31.01.2016. Członkowie Komisji sprawdzili pod względem merytorycznym i formalnym
dokumentację oddziałową oraz sprawdzili poprawność prowadzenia gospodarki finansowej. OKR nie
stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie. OKR proponuje, aby bieżące rozliczenia umieszczać na
stronie internetowej oddziału.
5. Błażej SQ3TGV przedstawił informacje na temat Wielkopolskiej Amatorskiej Sieci Ratowniczej. W
ramach struktur naszego oddziału został uruchomiony klub szkoleniowy posiadający licencje nadawcza
na znak SP3PEM. Członkowie sieci WASR brali udział w ćwiczeniach „ZAMIEĆ 2015” a aktualnie
trwają przygotowania do kolejnych ćwiczeń planowanych na miesiąc lutu 2016. W ramach klubu SPMCOM powstałą filia SPM-COM Wielkopolska i podobne będą powstawać w innych regionach.
Spotkania SPM-COM odbywają się co niedzielę na SPYPE.
6. Zarząd OT podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego na dzień
13.03.2016 godz. 10:00 w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp. w klubie SP3POW.
7. Zarząd Oddziału przypomina o obowiązku składania corocznych sprawozdań przez kluby
krótkofalarskie należące do naszego OT.

Protokołował: Zdzisław SP3GIL

