Protokół
z zebrania Zarządu OT PZK nr 27
Zebranie odbyło się w dniu 11.09.2011 w siedzibie Klubu Krótkofalarskiego SP3PGZ w
Kole. Zebrania Zarządu są otwarte dla wszystkich członków oddziału, dlatego też
uczestniczyli w nim zainteresowani krótkofalowcy z okolicy Koła.
Zarząd OT i OKR reprezentowali: SP3FYX, SP3RNZ, SP3SLO, SP3IGP, SP3JBI oraz
następujący krótkofalowcy zgodnie z listą obecności: SP3CSD, SQ3JKD, SP3QFE, SQ3IZ,
SP3HOS, SP3JSD, SP3NGL, SP3SLM, SQ3KM, SQ3GOK, SQ3LVQ, SP3SLU.
1. ŚRODKI TRWAŁE – LIKWIDACJA. Zgodnie z ustaleniami na zebraniu w
kwietniu br. Przeprowadzono uzgodnienia z Sekretariatem ZG PZK w sprawie
procedury likwidacyjnej, ustalono: powołana Komisja ds. złomowania w składzie:
SP3HGD – przewodniczący, SP3HUF – członek, SP3FZN – członek, przeprowadzi
procedurę fizycznego złomowania. Uzyskany złom zostanie przekazany do punktu
skupu złomu, na podstawie faktury VAT na ZG PZK. Otrzymane pieniądze i faktura
zostaną przekazane do Sekretariatu ZG PZK.
2. ŚRODKI OPP W GESTII ODDZIAŁU. W dyspozycji oddziału jest kwota 1303,78
zł z tytułu wpłat 1% OPP. Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego zebrania, Zarząd
otrzymał następujące wnioski o dofinansowanie:
• Przemiennik SR3O wnioskodawca SQ3BYX kwota 2000,00 zł,
• Przemiennik SR3T wnioskodawca klub SP3KWA kwota 1400,00 zł,
• Przemiennik SR3N wnioskodawca SP3OKJ kwota 750,00 zł
Zarząd OT postanowił podzielić w/w kwotę na trzy równe części z zachowaniem
następującej procedury:
a. wnioskodawca dokona zakupu na podstawie faktur VAT wystawianych na ZG
PZK w terminie do dnia 15 października 2011,
b. opisane faktury zostaną przekazane do Zarządu OT PZK nr 27 w terminie do dnia
30 października 2011,
c. ZO PZK przekazuje faktury do Sekretariatu ZG PZK, który po stwierdzeniu
poprawności przekazuje pieniądze na wskazane konto bankowe.
W przypadku nie dopełnienia warunków w wyznaczonym terminie pieniądze
zostaną przekazane na potrzeby pozostałych wnioskodawców.
3. WSPÓŁZAWODNICTWO KLUBÓW OT 27. Opracowany przez kol. Przemka
SP3SLO projekt regulaminu współzawodnictwa został przedstawiony na posiedzeniu i
Zarząd OT postanowił umieścić go na stronie internetowej oddziału do ogólnej
konsultacji a uwagi należy zgłaszać do Przemka SP3SLO.
4. ZAWODY „PUCHAR WIELKOPOLSKIEJ PYRY”. Uzgodniono że: puchary i
grawerowanie tabliczek – zabezpieczy Krzysztof SP3FYX, nowy projekt dyplomu i
jego druk – zabezpieczy Przemysław SP3SLO.
5. NAGRODA W ZAWODACH SP DX CONTEST. Przemek SP3SLO po
uzgodnieniu z Komisją Zawodów zaproponuje sfinansowanie przez nasz OT jednej z
nagród w zawodach.
6. INFORMACJA SKARBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2011. Aktualnie oddział liczy
120 członków w tym 16 osób to nowi członkowie. Dziewięć osób nie opłaciło składki
za II półrocze 2011. Stan kasy oddziałowej wynosi 2029,75 zł.
7. ODZNAKI HONOROWE. Po śmierci Jana SP3ESV należy uaktualnić dokumenty w
tej sprawie. Sprawa została przełożona na następne zebranie ZO PZK.
8. SPRAWY ANTENOWE. Prezes oddziału, Krzysztof SP3FYX przekazał informację
na tematy związane z rejestracją w urzędach administracji państwowej systemów
antenowych. Zgodnie z ostatnimi informacjami zdecydowana większość amatorskich
systemów antenowych nie wymaga takiej rejestracji ponieważ nie przekraczają

wymagań ustawowych.
9. REGULAMIN OBSŁUGI QSL. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Grzegorz
SP3RNZ i Zdzisław SP3GIL dokonali nowelizacji zapisów w regulaminie obsługi
QSL w naszym oddziale. Zmiany zostały zatwierdzone przez Zarząd OT i regulamin
przyjęty do stosowania.
10. POSIEDZENIE ZG PZK. W dniu 03 września 2011 odbyło się kolejne posiedzenie
ZG PZK w którym uczestniczył nasz przedstawiciel, Zdzisław SP3GIL. Zapoznał on z
najważniejszymi ustaleniami i decyzjami podjętymi na tym posiedzeniu. Zarząd OT
nie zgodził się na pokrycie kosztów dojazdu na posiedzenie ZG PZK z kasy
oddziałowej.
11. SPRAWY RÓŻNE. Na zakończenie głos zabrał Jerzy SP3SLU, który poinformował
o organizacji w najbliższy weekend Święta Pieczonej Pyry nad zalewem w
Bogdanowie na które zaprasza nie tylko krótkofalowców. Armand SP3QFE który
pełni funkcję krajowego koordynatora ARISS, przekazał informację o organizowanej
ogólnopolskiej konferencji w tej sprawie w dniach 14-16 października 2011r.
12. Zarząd postanowił że następne zebranie odbędzie się w grudniu 2011 w klubie
SP3PMA w Koninie.
Koło, 11.09.2011 spisał:
Zdzisław, SP3GIL

