Protokół zebrania Zarządu Oddziału Terenowego Nr 27 PZK
w dniu 10. czerwca 2017 r.
Zebranie odbyło się podczas corocznego, letniego spotkania piknikowego, którego miejscem była Harcerska
Stanica w Ostrowie Wielkopolskim na Piaskach.
W zebraniu udział wzięli:
Prezes OT – SQ3OOK, Wice prezes SP3QFV, QSL Manager SP3RNZ, Sekretarz SP3GIL.
1. Środki OPP. Prezes OT poinformował, że aktualny stan środków finansowych naszego oddziału z
tytułu OPP to kwota ponad 7.000 zł. Zgodnie z ostatnimi informacjami z posiedzenia Zarządu
Głównego PZK, pieniądze te należy wydatkować w ciągu dwóch lat kalendarzowych. Prezes OT
przygotuje pismo informacyjne do klubów, w którym zostanie podana ilość pieniędzy pozostających do
dyspozycji danego klubu. Pismo zostanie przygotowane do 30 czerwca 2017. Na odpowiedź o sposobie
ich wykorzystania kluby mają czas do 31 sierpnia 2017 r. Po tym terminie, jeśli kluby nie odpowiedzą,
to Zarząd podejmie decyzję o sposobie wydatkowania pieniędzy.
2. Zgłoszenia klubów do obsługi QSL. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w PZK, kluby uzyskują
prawo do bezpłatnej obsługi QSL po złożeniu "Zgłoszenia klubu do obsługi kart QSL PZK". Aby
uprościć procedury, Zarząd OT po konsultacjach postanowił, że dla klubów członkowskich PZK
wystarczającym dokumentem do obsługi QSL jest coroczne sprawozdanie z działalności. Pozostałe
kluby są nadal zobowiązane do corocznego składania zgłoszenia, nie mają jednak obowiązku składania
sprawozdania do OT PZK. Kluby, które nie dopełnią tych formalności nie będą przez Zarząd OT
zgłoszone do CB QSL.
3. Dofinansowanie Konferencji ARISS. Na wniosek zespołu ARISS, zgłoszonego przez Armanda
SP3QFE, Zarząd OT postanowił dofinansować tegoroczną konferencję ze środków finansowych
naszego OT, z części funduszy OPP pozostających w dyspozycji Zarządu OT.
4. Informacja przedstawiciela OT w Zarządzie Głównym PZK. W dniu 13 maja 2017 r. odbyło się
posiedzenie ZG PZK, w którym uczestniczył przedstawiciel naszego OT, Zdzisław SP3GIL, który
zrelacjonował najważniejsze decyzje tego spotkania. Informacja o podwyższeniu składek
członkowskich PZK, choć zrozumiała, to jednak Zarząd ma pewne obawy, czy nie spowoduje to
odpływu członków.
5. Regulamin Zawodów PYRA. Komisja Zawodów a także Zarząd OT zgadzają się, że należy uprościć
regulamin zawodów. Podstawowa sugestia to zmniejszenie ilości grup kwalifikacyjnych. Na
dzisiejszym zebraniu nie podjęto ostatecznej decyzji o kształcie regulaminu. Postanowiono, że
informacja o planowanych zmianach zostanie zamieszczona na internetowej stronie oddziału z prośbą o
zgłaszanie jakich zmian należy dokonać. Proces zmian należy zakończyć do września 2017, aby
aktualny regulamin zgłosić do kalendarza zawodów.
6. Na koniec uzgodniono, że następne zebranie Zarządu OT należy przeprowadzić we wrześniu 2017.

Ostrów Wielkopolski, 10. czerwca 2017 r.
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