Protokół
Z zebrania Zarządu OT nr 27 w dniu 29.01.2011
Zebranie odbyło się w Zespole Szkół Podstawowych w miejscowości Chełmce.
Zaproponowany przez prezesa OT 27, Krzysztofa SP3FYX porządek obrad znajduje się w
załączeniu.
Ponieważ zebrania Zarządu są otwarte, uczestniczyli w nim także członkowie naszego OT.
Lista uczestników zebrania w załączeniu.
Na początku zebrania, prezes OT Krzysztof SP3FYX uroczyście przywitał w gronie
członków naszego OT koleżankę Adriannę SP3 27027 i wręczył licencje nasłuchowca.
Następnie QSL Manager OT Grzegorz SP3RNZ przedstawił sprawozdanie z działalności w
roku 2011 – sprawozdanie w załączeniu.
Kolejnym punktem zebranie było przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011,
które przedstawił skarbnik OT kol. Arkadiusz SQ3OGZ. Sprawozdanie finansowe z
załączeniu.
W uzupełnieniu sprawozdania skarbnika, przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
Kol. Mieczysław SP3IGP przedstawił sprawozdanie OKR oraz przedstawił uwagi do
działalności Zarządu OT w roku 2011.
W dyskusji nad tymi sprawozdaniami udział wzięli koledzy: SP3FYX, SQ3OGZ, SP3RNZ,
SP3SLO, SP3IGP, SP3JBI. Dyskusja zakończyła się ogólnym stwierdzeniem, że należy
rozważyć konieczność zmiany wysokości składki oddziałowej na kolejny rok. Propozycja zmiany
składki zostanie przedstawiona na najbliższym Walnym Zebraniu OT.
Następnie Przemysław SP3SLO zreferował temat dotyczący ufundowania nagrody w
zawodach SPDX Contest. Propozycja została przedstawiona organizatorom zawodów, ale na
razie brak odzewu w tym temacie. Zarząd ustalił, że Przemysław SP3SLO zredaguje w tej
sprawie pismo, które za pośrednictwem Zarządu OT Zdzisław SP3GIL prześle do prezesa
SPDX Klubu.
Zarząd Oddziału omówił także temat Odznak Honorowych dla członków naszego OT. Zarząd
zdecydował, że należy przygotować wnioski w tej sprawie dla kolegów SP3BQC oraz SP3FFJ .
Kolejnym punktem zebrania była sprawa dofinansowania składek PZK dla naszych członków.
Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o 100 % refundacji składek PZK i OT dla
kolegi Maksymiliana SP3MY.
Następnie prezes OT Krzysztof SP3FYX przedstawił projekt regulaminu dyplomu za
łączności/nasłuchy z członkami naszego OT. Po dyskusji ustalono, że korekty w treści
regulaminu dokona Krzysztof SP3FYX i regulamin zostanie przedstawiony do akceptacji
Award Managerowi PZK.
Zarząd ustalił także, że konieczne jest opracowanie oddziałowego wyróżnienia dla członków

naszego OT w postaci grawertonu na podłożu drewnianym. Opracowanie zasad wyróżniania i
propozycji graficznej dokonają koledzy: Przemysław SP3SLO, Grzegorz SP3RNZ i
Arkadiusz SQ3OGZ.
Krzysztof SP3FYX przedstawił sprawę sprawozdań klubów krótkofalarskich z terenu naszego
OT. Sprawozdania dostarczyły kluby: SP3PJA, SP3POW, SP3KZG, SP3PGZ, SP3PFQ,
SP3KQV, SP3KRE, SP3PKA, SP3PMA.
Brak sprawozdań z następujących klubów:
SP3PKL, SP3KVE, SP3PDV, SP3KWZ, SP3KCK, SL3KWA, SP3ZAB.
Decyzją Zarządu OT wszystkie kluby zostaną zgłoszone do obsługi QSL w PZK. Natomiast
kluby bez sprawozdań zostaną zgłoszone tylko na I półrocze 2012. Przedłużenie obsługi
nastąpi po dostarczeniu sprawozdań.
Zarząd podjął uchwałę, że Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze naszego oddziału
zostanie zwołane na dzień 11 marca 2012 godz. 10:00( drugi termin 10.15) w Turku w siedzibie
klubu SP3KWA.
Ustalono następujący porządek obrad:
1. otwarcie zebrania
2. sprawdzenie prawomocności obrad – 2 osoby.
3. powołanie komisji uchwał i wniosków – 2 osoby
4. powołanie komisji wyborczej – 3 osoby – zgłaszanie kandydatur do Zarządu
Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na KZD.
5. Sprawozdanie Zarządu – prezes SP3FYX
6. Sprawozdanie skarbnika – SQ3OGZ,
7. sprawozdanie OKR – wniosek o absolutorium – SP3IGP
8. Wystąpienie przedstawiciela ZG PZK
9. Przedstawienie kandydatur do Zarządu, OKR i delegatów na KZD PZK.
10. Dyskusja
11. Przeprowadzenie wyborów.
12. Dyskusja c.d.
13. Ogłoszenie wyników wyborów
14. Propozycja wysokości składki oddziałowej
15. Odczytanie propozycji uchwał i głosowanie,
16. Zakończenie zebrania
Powiadomienie członków naszego OT o Walnym Zebraniu dokona prezes Krzysztof SP3FYX
oraz QSL Manager Grzegorz SP3RNZ.
Powiadomienia Sekretariatu ZG PZK dokona Zdzisław SP3GIL
Chełmce 29.01.2012 sporządził:
Zdzisław SP3GIL

