Protokół
z zebrania Zarządu OT nr 27 w dniu 9.09.2012r.
W dniu 9.09.2012 r. odbyło się zebranie Zarządu OT-27 PZK w klubie SP3KWZ w Pleszewie.
Obecni SP3FYX, SP3SLO, SQ3POS, SP3AYA, SP3OKS, SP3RNZ, SP3QFV, SP3BQC
1.W związku z wyborem Przemka SP3SLO do GKR uzupełniono skład Zarządu.
Funkcje V-prezesa powierzono Wojtkowi SP3QFV i jednocześnie będzie odpowiedzialny za
organizacje zawodów.
2. Przyjęto zmiany w regulaminie współzawodnictwa klubów na rok 2013. Nowy regulamin
będzie dostępny na naszej stronie
3.Zarząd omówił nagrody za zawody o Puchar Wielkopolskiej Pyry 2012.
4.Zarząd postanowił o zmianie domeny nowej strony OT 27 na domenę PZK. Uchwała będzie
podjęta po dopełnieniu formalności prawnych oraz technicznych.
5.Zarząd przyjął uchwały dotyczące przyjęcia regulaminów. Załączniki nr 1i 2 .
6..Zarząd omówił zmianę środków finansowych z OPP 1% przeznaczonych dla klubów oraz do
dyspozycji OT 27.Aktualne dane OPP 1% są dostępne na stronie OT 27.
7..Podjeto uchwalę o sfinansowanie składek za drugie półrocze 2012 dla Maksymiliana
SP3MY. Załącznik nr 3.
8. Zarząd podjął decyzje o włączeniu się klubów OT 27 w radiowy dzień dziecka, który
odbędzie się w dniu 6 stycznia 2013. Zaproponowano spotkanie przedstawicieli wszystkich
klubów na następnym zebraniu Zarządu.
Prezes OT-27
Krzysztof SP3FYX

Załącznik nr 1

Uchwała nr 02/2012
Podjęta przez Zarząd Oddziału nr 27
na zebraniu w dniu 9 września 2012
Zarząd Oddziału PZK Południowej Wielkopolski nr 27, podjął uchwałę
o przyjęciu regulaminu POMOC TECHNICZNA DLA MŁODYCH NASŁUCHOWCÓW
Tekst regulaminu w załączeniu do uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przez uczestniczących w zebraniu członków Zarządu
Oddziału Terenowego nr 27.
Pleszew 09.09.2012.

Prezes OT
Krzysztof SP3FYX

Regulamin
Pomocy technicznej dla młodych nasłuchowców dla członków OT 27
uczących się do lat 25
Mając na uwadze zaktywizowanie młodych nasłuchowców, Zarząd OT wprowadza regulamin
określający zasady skorzystania z pomocy technicznej dla naszych członków.
1. Młodzi nasłuchowcy naszego Oddziału mają prawo skorzystać z pomocy technicznej
sfinansowanej przez OT 27 obejmującej następujący zakres:
a. Wypożyczenie prostego odbiornika KF
b. Udostępnienie kart QSL ( pustaków ) w liczbie 25 szt.- w pierwszej kolejności
( następne partie kart QSL w liczbie 25 szt. może dostać po potwierdzeniu
aktywności w prowadzonych nasłuchach przez oddziałowego
QSL – managera)
c. Pomoc doświadczonych kolegów w uruchomieniu odbiornika
2.

Pomoc będzie udzielona po spełnieniu następujących warunków:
a. Zainteresowany złoży wniosek o pomoc techniczną do Zarządu OT 27
c. Być członkiem OT 27 i PZK i posiadać znak SWL
d. Wiek do 25 lat uczący się.
e. Pozytywna opinia

3. Opinię wystawia macierzysty klub.
4. Za wypożyczony sprzęt odpowiada wystawiający opinie klub.
5. Zwrot wypożyczonego sprzętu nastąpi w wypadku brak aktywności w prowadzeniu
nasłuchów.
6. Decyzje o rozpatrzeniu wniosku Zarząd będzie podejmował na
najbliższym zebraniu po terminie wpłynięcia wniosku.
Regulamin przyjęto w dniu 9.09.2012

Zalącznik nr 2

Uchwała nr 03/2012
Podjęta przez Zarząd Oddziału nr 27
na zebraniu w dniu 9 września 2012
Zarząd Oddziału PZK Południowej Wielkopolski nr 27, podjął uchwałę
o przyjęciu regulaminu UHONOROWANIA OSÓB KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ DO
POMOCY I ROZWOJU KRÓTKOFALARSTWA NA TERENIE OT 27.
Tekst regulaminu w załączeniu do uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przez uczestniczących w zebraniu członków Zarządu
Oddziału Terenowego nr 27.
Pleszew 09.09.2012.

Prezes OT
Krzysztof SP3FYX

Regulamin
Uhonorowania osób, które przyczyniły się do pomocy i rozwoju krótkofalarstwa na terenie
ODDZIAŁU TERENOWEGO POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA nr 27 POLKSIEGO
ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW
1. Uhonorowanie osób nastąpi po złożeniu wniosku przez klub zarejestrowany w OT 27 , lub
Zarząd OT 27 z uzasadnieniem.
2. Wniosek klub składa do Zarządu OT 27 drogą pocztową lub elektroniczną. W razie
wątpliwości Zarząd poprosi przedstawiciela klubu składającego wniosek na zebranie
Zarządu.
3.

Decyzje o rozpatrzeniu wniosku Zarząd będzie podejmował na
najbliższym zebraniu po terminie wpłynięcia wniosku.

4. Wyróżnienie będzie miało postać ozdobnego ozdobnego grawertonu.
5. Wręczenie uhonorowania nastąpi w obecności członka Zarządu OT 27 .

Regulamin przyjęto w dniu 09.09.2012

Zalącznik nr 3

Uchwała nr 05/2012
Podjęta przez Zarząd Oddziału nr 27
na zebraniu w dniu 9 września 2012
Zarząd Oddziału PZK Południowej Wielkopolski nr 27, podjął uchwałę
o dofinansowaniu składek PZK za drugie półrocze dla Maksymiliana SP3MY.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przez uczestniczących w zebraniu członków Zarządu
Oddziału Terenowego nr 27.
Pleszew 09.09.2012.

Prezes OT
Krzysztof SP3FYX

