PROTOKÓŁ
z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania OT PZK nr 27
Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału PZK nr 27 Południowej Wielkopolski odbyło
się w dniu 14 marca 2010.
Zebranie otworzył aktualny prezes OT, Janusz SP3J.
Przywitał zebranych członków oddziału, oraz przedstawił reprezentującego władze PZK,
wiceprezesa, kol. Bogdana SP3IQ.
W zawiadomieniu do zebrania członkowie OT otrzymali proponowany porządek obrad, do
którego nie zostały wniesione uwagi.
Zebrani przejęli porządek obrad jako obowiązujący. (porządek obrad w załączeniu).
Na protokolanta zebrania powołano kol. Jerzego SP3BQC.
Następnie powołano Komisję Skrutacyjną, w celu stwierdzenia prawomocności obrad. W
skład komisji weszli: Jan SP3CYY i Jan SP3GJK.
W trakcie pracy komisji, głos zabrał przedstawiciel Prezydium PZK, kol. Bogdan SP3IQ,
który przedstawił aktualne prace i problematykę PZK.
Następnie udzielono głosu przewodniczącemu GKR, kol. Jerzemu SP3GEM, który omówił
sprawy związane z nowelizacją statutu, oraz zapoznał zebranych z problematyką montaŜu
amatorskich anten nadawczo-odbiorczych.
Komisja po sprawdzeniu listy obecności stwierdziła, Ŝe na 108 członków oddziału w zebraniu
udział bierze 55 osób co stanowi 50,9% , a więc zebranie jest prawomocne do podejmowania
decyzji i uchwał. (protokół komisji w załączeniu).
W kolejnym punkcie obrad prezes OT, Janusz SP3J poinformował, Ŝe aktualny Zarząd OT
podaje się do dymisji i zaproponował powołanie Komisji Wyborczej, do której weszli:
Waldemar SP3TYI jako przewodniczący,
Paweł SP3MYE jako członek,
Ignacy SP3MYB jako członek.
Zebrani przyjęli zaproponowany skład jednogłośnie.
W dyskusji, wyłoniono kandydatów do nowego Zarządu OT w osobach (w kolejności
zgłoszeń): SP3FYX, SP3SLO, SQ3MKC, SP3GIL, SQ3OGZ, SP3RNZ, SP3ESV, SP3VZM,
SQ3OGP.
Zebrani postanowili, Ŝe Zarząd Oddziału będzie liczył siedem osób a do jego składu wejdzie
pierwszych siedem osób z największą ilością głosów.
Zapytano kandydatów, czy w przypadku nie wybrania do składu Zarządu, zgadzają się pełnić
funkcję zastępcy członka Zarządu – wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.
Komisja wyborcza przeprowadziła wybory w wyniku których do Zarządu weszli:
SP3FYX, SP3SLO, SP3RNZ, SP3GIL, SP3ESV, SQ3MKC, SQ3OGZ.
Zastępcami członków Zarządu zostali: SP3VZM i SQ3OGP. (protokół Komisji Wyborczej w
załączeniu)
Równocześnie zebrani zdecydowali, Ŝe wybrany Zarząd, będzie pełnił swoje funkcje do czasu
zakończenia aktualnej czteroletniej kadencji, czyli przez dwa najbliŜsze lata.
Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału ukonstytuował się, i podzielił funkcje:
Prezes – Krzysztof SP3FYX,
Wiceprezes – Przemysław SP3SLO,
Skarbnik – Arkadiusz SQ3OGZ,

Sekretarz – Zdzisław SP3GIL,
Członek Zarządu – Grzegorz SP3RNZ, pełniący jednocześnie funkcję QSL Managera,
Członek Zarządu – Marcin – SQ3MKC,
Członek Zarządu – Jan SP3ESV.
W imieniu nowego Zarządu, głos zabrał prezes Kol. Krzysztof SP3FYX, który podziękował
za zaufanie, i przekazał informację, Ŝe najwaŜniejszym celem w pracy Zarządu będzie
aktywizacja środowiska krótkofalarskiego w regionie, a szczególnie wszelka pomoc w
uaktywnieniu działalności klubów krótkofalarskich.
W trakcie dyskusji, członkowie OT dyskutowali o problemach związanych z montaŜem anten
na budynkach mieszkalnych, oraz o wymaganiach stawianych przez administracje tych
obiektów.
Dyskutowano takŜe o moŜliwości pozyskania nowych pasm dla pracy amatorskiej.
Zebranie zakończono ok. godziny 12:30.
Niniejszy protokół został sporządzony na podstawie brudnopisu podpisanego przez
protokolanta (SP3BQC) i prowadzącego obrady (SP3J). Brudnopis przechowywany jest w
aktach oddziałowych.
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