Protokół
z zebrania Zarządu OT PZK nr 27
Zebranie odbyło się w dniu 17.04.2011 w siedzibie Klubu Krótkofalarskiego SP3KWA w
Turku. Zebrania Zarządu są otwarte dla wszystkich członków oddziału, dlatego też
uczestniczyli w nim krótkofalowcy z okolicy Turka.
Zarząd OT i OKR reprezentowali: SP3FYX, SP3RNZ, SP3SLO, SQ3OGP, SQ3OGZ,
SP3IGP, SP3JBI.
Lista uczestników zebrania to załącznik nr 1
Następnie prezes OT Krzysztof SP3FYX przywitał zebranych i minutą ciszy uczczono śmierć
kol. Jana SP3ESV, który był członkiem Zarządu OT.
Prezes przedstawił porządek obrad który został przyjęty przez członów Zarządu – zał. nr 2.
Ponieważ w zebraniu uczestniczyli przedstawiciele kilku klubów krótkofalarskich, prezes
przypomniał o obowiązku składania okresowych sprawozdań z działalności prowadzonej
przez kluby krótkofalarskie zarejestrowane w OT nr 27.
1. Po przeprowadzonej inwentaryzacji sprzętu będącego w posiadaniu OT i określeniu
jego wartości, Zarząd postanowił, że należy przeprowadzić złomowanie sprzętu
będącego w posiadaniu OT. Należy to przeprowadzić zgodnie z procedurami
obowiązującymi w PZK, oraz w uzgodnieniu z Sekretariatem ZG PZK. Zarząd
powołał Komisję ds. złomowania w składzie: SP3HGD – przewodniczący, SP3HUF –
członek, SP3FZN – członek. Po fizycznym przeprowadzeniu złomowania dalej sprawę
poprowadzi SP3GIL.
2. Obrót kartami QSL w naszym oddziale przedstawił Grzegorz SP3RNZ. Zgodnie z
oddziałowym regulaminem karty kierowane są do rejonowych przedstawicieli. Ta
droga obowiązuje w obie strony. QSL Manager posiada listę znaków z podziałem na
rejony. Możliwe jest bezpośrednie wysyłanie kart do QSL Managera, ale gdy karty
mają być przesyłana direct do członka oddziału to winien on dostarczyć do
zaadresowane i ofrankowane koperty do QSL Managera. Zarząd postanowił, że należy
przeprowadzić uaktualnienie oddziałowego regulaminu obrotu kartami QSL, za co
odpowiedzialni są SP3RNZ i SP3GIL. QSL Manager apeluje, aby karty wysyłane do
niego były weryfikowane z aktualnym wykazem PZK, aby uniknąć niepotrzebnych
zwrotów kart dla osób nieuprawnionych. Po uaktualnieniu regulaminu obrotu QSL
zostanie on umieszczony na stronie internetowej oddziału wraz z wykazem
rejonowym.
3. Łączność kryzysowa. Po ogłoszeniu naboru chętnych do pracy w sieci łączności
kryzysowej, akces zgłosiło 41 osób, nie tylko z naszego OT. W dniu 3 kwietnia 2011,
przeprowadzono ćwiczenia, w celu sprawdzenia możliwości łączności i jej
skuteczności. W ćwiczeniach udział wzięło 31 stacji a efekty próby zostały ocenione
jako bardzo dobre. Koordynator sieci kolega Mariusz SQ3NVM informuje, że nasza
sieć została oficjalnie zarejestrowana jako „Wielkopolska Sieć Łączności
Kryzysowej”. Koordynator planuje kolejne próby i ćwiczenia w celu dopracowania
niezbędnych procedur, po których zostaną nawiązane kontakty ze oficjalnymi
służbami państwowymi.
4. W dyspozycji oddziału jest kwota 1303 zł z tytułu wpłat 1% OPP. Zgodnie z
ustaleniami z poprzedniego zebrania, Zarząd postanowił przeznaczyć te pieniądze na
potrzeby przemienników zlokalizowanych na naszym terenie. Zarząd prosi opiekunów
przemienników o przesłanie na piśmie informacji o aktualnych potrzebach na adres
prezesa OT, Krzysztofa SP3FYX. Materiały należy dostarczyć do dnia 18 czerwca
2011, kiedy to odbędzie się następne zebranie Zarządu OT.

5. W celu aktywizacji klubów krótkofalarskich z naszego terenu, Zarząd postanowił
opracować założenia „Współzawodnictwa Stacji Klubowych”. Temat został wstępnie
omówiony, a opracowaniem propozycji regulaminu zajmie się kol. Przemek SP3SLO.
6. Zawody „Puchar Wielkopolskiej PYRY”. Należy rozpropagować nasze zawody wśród
polskich krótkofalowców, poprzez rozesłanie regulaminu do wszystkich OT PZK,
krótkofalowców wielkopolskich oraz do prasy krótkofalarskiej. Uzgodniono że:
puchary i grawerowanie tabliczek – zabezpieczy Krzysztof SP3FYX, nowy projekt
dyplomu i jego druk – zabezpieczy Przemysław SP3SLO.
7. Został podjęty także temat ufundowania nagrody w zawodach SP DX Contest przez
nasz oddział. Tematem zajmie się kol. Krzysztof SP3FYX.
8. Dotychczas sprawy Odznak Honorowych prowadził Jan SP3ESV (sk), Zarząd
powierzył te sprawy kol. Łukaszowi SQ3OGP. Zdzisław SP3GIL sprawdzi
dokumenty dotyczące OH i przekaże je kol. Łukaszowi. Jednocześnie SP3GIL
sprawdzi aktualny stan spraw z już przyznanymi przez Zarząd Główny PZK, które do
dnia zebranie nie zostały przesłane do naszego Oddziału.
9. Sprawy anten krótkofalarskich. Na zebraniu nie było Jerzego SP3GEM, który zajmuje
się tym tematem na forum ZG PZK. Z dostępnych informacji wynika, że ma odbyć się
specjalne spotkanie w celu wypracowania jednolitego stanowiska PZK w tych
sprawach, a o decyzjach Jerzy SP3GEM poinformuje Zarząd naszego OT.
10. Zarząd klubu SP3KWA przedstawił fakturę na zakup paliwa do otrzymanego z ZG
PZK samochodu STAR 266 z radiostacją R-140. Faktura opiewa na kwotę 360,00 zł.
Zarząd klubu SP3KWA wnioskuje, aby kwotę tę pokryć z wpłat 1% OPP
dedykowanych na klub SP3KWA. Zarząd OT popiera ten wniosek i w tym celu
została podjęta uchwała Zarządu OT nr 5. (Uchwała w załączeniu).
11. Uzgodniono, że następne zebranie Zarządu OT odbędzie się w dniu 18 czerwca 2011
w Stanicy Harcerskiej na Piaskach w Ostrowie Wlkp.
12. W zgodnej ocenie uczestników zebrania, forma odbywania ich w terenie jest celowa,
gdyż pozwala zapoznać się z warunkami klubów krótkofalarskich, a jednocześnie
większa liczba osób może w nich uczestniczyć. Należy ten cykl kontynuować w
kolejnych siedzibach klubów.
Turek, 17.04.2011

spisał:
Zdzisław, SP3GIL

