Protokół zebrania Zarządu Oddziału Terenowego Nr 27 PZK
w dniu 10.12.2017

Zebranie odbyło się w Ostrowie Wlkp., w klubie SP3POW.
W zebraniu udział wzięło 17 osób. Lista uczestników w załączeniu.
1. Prezes OT, Sławomir SQ3OOK przywitał zebranych i przedstawił propozycję porządku obrad, który
zebrani przyjęli przez aklamację.
2. Sprawa klubów krótkofalarskich. Zgodnie z aktualnymi zapisami, przy naszym oddziale działa 12
klubów. W zebraniu uczestniczą przedstawiciele następujących klubów: SP3PKA, SP3KWA,
SP3POW, SP3PJA, SP3PFQ, SP3PGZ, SP3PMA, SP3KRE, SP3PEM. Brak przedstawicieli z klubów:
HF3MDW, SP3KQV, SP3ZIR. Prezes OT przypomniał, że na koniec roku, kluby powinny złożyć do
Zarządu OT, informację z prowadzonej działalności. Na tej podstawie Zarząd przekaże do Sekretariatu
ZG PZK pismo zgłaszające kluby do bezpłatnej obsługi QSL w roku 2018.
3. Środki z tytułu 1% OPP. Według informacji otrzymanych z Sekretariatu PZK w tytułu 1% OPP w
dyspozycji oddziału pozostaje kwota 8680 zł. Ostatnia informacja dotycząca podziału na poszczególne
kluby krótkofalarskie jest z roku 2014. Istnieje pilna potrzeba rozdysponowania i wykorzystania tych
pieniędzy, dlatego do klubów zostanie przekazana informacja i wysokości kwot wynikających z
posiadanych informacji. Informację taka przekaże mailowo Prezes OT. Podczas zebrania Zdzisław
SP3GIL, poinformował zebranych o zasadach dysponowania i wydawania tych pieniędzy. Jednocześnie
padały propozycje na co przeznaczyć pieniądze z tytułu 1 % OPP. Po dyskusji, Zarząd zdecydował, że
rozważy propozycję zakupu kompletu sprzętu do szkolenia i zawodów ARDF. Decyzja w tej sprawie
ma zostać podjęta po deklaracji poszczególnych klubów.
4. Informacja o pracach Zarządu Głównego. Zdzisław SP3GIL, który jest przedstawicielem naszego
oddziału w Zarządzie Głównym przekazał informacje na temat pracy ZG. Ostatnie posiedzenie odbyło
się w maju 2017. Zajmowano się tam sprawami finansowymi, na podstawie dokumentów
przygotowanych przez Prezydium i skarbnika PZK. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok
2016, przyjęto plan budżetu na rok 2017. Zarząd Główny, po długiej i gorącej dyskusji podjął uchwałę
o podniesieniu składek członkowskich PZK od roku 2018. Jednocześnie rozpatrzono wnioski o Odznaki
Honorowe i Złote Odznaki Honorowe PZK. Roman SP3HUF zapytał ile pieniędzy ze składek
przeznaczane jest na obsługę QSL i składki IARU. Odpowiedział SP3GIL, że jest to kwota ok. 76.000
zł, co stanowi prawie 25% rocznego budżetu PZK. Dalej Zdzisław SP3GIL poinformował o pracy w
Komisji Statutowej, której zadaniem jest przygotowanie zmian w aktualnym statucie naszej organizacji.
Jest to zadanie bardzo trudne, bo brak jest wytycznych i wskazówek od delegatów na Krajowy Zjazd i
członków PZK. A jeśli już to są to najczęściej propozycje znacznie wykraczające po za obowiązujące
prawo państwowe. Na ankiety i pytania kierowane do delegatów i członków ZG, jest niepełny odzew a
odpowiedzi znacznie odbiegają od zadanych pytań. Komisja zatem przygotowuje zmiany wynikające ze
zmian Ustawy Prawi o stowarzyszeniach.
5. Zawody Puchar Wielkopolskiej Pyry. Grzegorz SP3RNZ przekazał informacje na temat
organizowanych przez nasz oddział zawodach. Od kilku lat, liczba uczestników pozostaje na podobnym
poziomie. Wszystkie dzienniki od uczestników dotarły do Komisji Zawodów w ciągu 48 godzin co
umożliwiło rozliczenie zawodów i wysłanie wyników do końca tygodnia po zawodach. Grzegorz
proponuje, aby zastanowić się nad zmianą regulaminu i sugeruje ograniczenie kategorii uczestnictwa.
Największym kosztem w zawodach jest wysyłka pocztowa dyplomów i nagród. Grzegorz proponuje,
aby sugestie co zmian w regulaminie, przesyłać na jego adres mailowy.
6. Konferencja ARISS. W październiku br. odbyła się w Ostrowie Wlkp. kolejna konferencja popularnonaukowa na temat programu ARISS czyli możliwości zorganizowania łączności krótkofalarskiej z
astronautami znajdującymi się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W konferencji uczestniczyło
ponad 100 osób. Nasz oddział partycypuje w kosztach organizacji tego wydarzenia.
7. Letnie spotkanie krótkofalowców naszego oddziału. Prezes OT poinformował, że ostatnie spotkanie
jakie odbyło się w Ostrowie Wlkp. w stanicy harcerskiej na Piaskach, mimo niesprzyjającej pogody
należy zaliczyć do udanych. Wskazane jest aby to kontynuować. Zarząd OT oczekuje od klubów
krótkofalarskich na propozycje, gdzie i kiedy zorganizować spotkanie w roku 2018. Jeśli nie będzie
propozycji, to pozostaje w rezerwie Ostrów Wlkp.
8. Sprawy różne i zgłaszane przez członków OT.
• Błażej SQ3TGV zaproponował, aby oddział zorganizował kurs krótkofalarski oraz
przygotował materiały promocyjno-informacyjne o naszym hobby.

•

Zenon SP3JBI sugerował, aby członkom oddziału przypomnieć zasady dysponowania
środkami z tytułu OPP, oraz przekazać informację ile pieniędzy jest do dyspozycji
poszczególnych klubów.
• Grzegorz SP3CSD poinformował, że klub krótkofalarski SP3PGZ utracił pomieszczenie,
obserwuje się także zanik aktywności członków klubu. Przedstawił także propozycję, aby w
przyszłym roku, jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości stacje krótkofalarskie mogły
korzystać z prefiksu SP100, SQ100 itp. Czy można załatwić na szczeblu centralnym
zwolnienie krótkofalowców z opłaty za licencję.
• Roman SP3HUF proponuje aby wystąpić z wnioskiem o Odznakę Honorową dla Andrzeja
SP3FZN. Prezes OT poprosił w takim razie wnioskodawcę o przygotowanie wniosku.
9. Walne Zebranie oddziału. W 2018 roku upływa połowa aktualnej kadencji Zarządu OT, i z tej okazji
należało by zwołać WZOT. Propozycja, aby odbyło się to w marcu przyszłego roku w Ostrowie Wlkp.
Zaplanowano także następne zebranie Zarządu OT na 20 stycznia 2018 w Turku.

Ostrów Wlkp, 10.12.2017
Protokołował: Zdzisław SP3GIL
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