Protokół zebrania Zarządu Oddziału Terenowego Nr 27 PZK
w dniu 26.01.2020

Zebranie odbyło się w Ostrowie Wlkp., w siedzibie klubu SP3POW.
W zabraniu udział wzięli:
SQ3OOK, SO3QFV, SP3RNZ, SP3OKS, SP3GIL – członkowie Zarządu OT
SP3SLO – OKR,
SP3SLU, SQ3POS, SP3AYA, SP3LD, SP3JBI, SP3IGP, SP3HUF, SP327034 – członkowie OT
Porządek zebrania został rozesłany do członków Zarządu OT i OKR oraz do przedstawicieli klubów
krótkofalarskich przez Prezesa OT pocztą internetową w dniu 06.01.2020.
Zebranych przywitał Prezes OT, Sławomir SQ3OOK. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Wobec braku
uwag, Prezes przedstawił sprawozdanie Zarządu OT za rok 2019:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Liczba członków naszego OT na koniec 2019 roku wynosiła 107 osób,
Przy oddziale działa 8 klubów PZK, a 5 klubów identyfikuje się z PZK,
W 2019 roku ZG PZK przyznał Złote Odznaki Honorowe dla: SP3LD, SP3GEM, SP3SLU, SP3RNZ,
Członkowie naszego OT aktywnie działają w ARISS Europe – Armand SP3QFE pełni funkcję mentora,
Sławomir SQ3OOK koordynatora ARISS z ramienia PZK oraz Award Managera „ARISS SSTV
Award” – nagrody przyznawanej przez ARISS za nasłuchy SSTV z Międzynarodowej Stacji
Kosmicznej,
We współzawodnictwie oddziałów PZK w SPDX Contest nasz OT zajął 9 miejsce (w rozliczeniu
została zawyżona liczba członków OT),
Członkowie naszego oddziału aktywnie działają w strukturach klubu SPOTC,
Współzawodnictwo klubów – rozliczenie roczne nie zostało jeszcze ukończone, ponadto nie było
prowadzone w sposób regularny,
Stacje SP34KQV i SP3POW wzięły udział w akcji dyplomowej Powstanie Wielkopolskie,
W okresie letnim odbyło się piknikowe spotkanie członków OT w Jarocinie,
Prezes przedstawił sytuację z wykorzystania środków finansowych z tytułu OPP,
Na dzień dzisiejszy, opłacone składki ma 97 osób.

W uzupełnieniu informacji o środkach OPP, Zdzisław SP3GIL poinformował, że na ostatnim (grudzień 2019)
posiedzeniu ZG PZK, została anulowana uchwała z 2016 roku, zobowiązująca oddziały do zwrotu
niewykorzystanych środków OPP po dwóch latach do Sekretariatu ZG PZK. Należy także rozważyć kwestię
szybszego wydawania tych pieniędzy, szczególnie tych zadysponowanych na kluby.
Skarbnik OT, Sławomir SQ3OKS, przedstawił rozliczenie wydatków za rok 2019. Rok obrachunkowy
zakończył się z niewielką kwotą „na plusie”, pełne sprawozdanie skarbnika znajduje się w załączniku do
protokołu.
Grzegorz SP3RNZ przedstawił sprawozdanie QSL Managera OT, dotyczące wysyłki kart QSL oraz rozliczenia
zawodów Puchar Wielkopolskiej PYRY. Dodatkowo, Grzegorz poinformował o QSL-Managerach stacji
DX’owych, którzy w sposób zarobkowy traktują wysyłanie kart QSL. Przekazał także wykaz krajów, gdzie nie
ma krajowych biur QSL i tam nie należy wysyłać kart poprzez CB QSL PZK. Dodatkowo, przypomniał o
sposobie wypełniania kart QSL w sposób czytelny i bez poprawek. Te informacje znajdą się na internetowej
stronie oddziałowej.
Reprezentujący Wielkopolską Amatorską Sieć Radiową, Kol. SQ3TGV, nie złożył corocznego sprawozdania z
prowadzonej działalności.
W imieniu OKR Przemysław SP3SLO, przedstawił sprawozdanie komisji i zarekomendował przyjęcie
rozliczenia roku 2019 jako pełne i prawidłowe. OKR nie wniosła zastrzeżeń do działalności zarządu OT w
ubiegłym roku.

Zarząd Oddziału w głosowaniu przyjął uchwałę nr 2/2020 w sprawie rozliczenia finansowego roku 2019 i
przedstawionych sprawozdań. Treść uchwały w załączniku.
Kolejnym punktem był wypracowanie założeń do planu wydatków na rok 2020. Ponieważ oddział dysponuje
niewielką kwotą, pochodzącą ze składek oddziałowych w wysokości ok. 2000 zł, wszystkie propozycje były
gruntownie analizowane a ustalony plan wydatków znajduje się w załączniku.
Bogdan SP3LD poinformował o przygotowaniach do wystawy na temat 90 lat historii krótkofalarstwa polskiego.
Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Techniki w Opatówku na jesieni tego roku. Planowane jest wydanie
broszury informacyjnej, przybliżającej historię naszego hobby. Kwestia wydania broszury, to sprawa
zapewnienia jej finansowania – trwa poszukiwanie środków. Samo przygotowanie ekspozycji, prezentacja
poszczególnych eksponatów, odpowiednie ich oznakowanie i opisanie to także wydatek finansowy rzędu kilku
tysięcy złotych. Nasz oddział rezerwuje na ten cel kwotę 1500,00 zł ze środków OPP.
W zawiązku z wystawą Zarząd oddziału postanawia, aby kluby krótkofalarskie zarejestrowane w naszym OT, w
terminie do 30.04.2020, przygotowały krótkie opracowania na temat swojej historii i działalności. Opracowane
materiały należy przesłać na adres mailowy prezesa OT – sq3ook@gmail.com.
W bieżącym roku, spotkanie integracyjne członków OT, zostanie połączone z otwarciem wystawy w muzeum
Techniki w Opatówku.
W bieżącym roku, dobiega końca kadencja Zarządu oddziału. Jednocześnie jest to rok, w którym planowany jest
Krajowy Zjazd Delegatów PZK, dlatego postanowiono, że należy przeprowadzić Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału, połączone z przeprowadzeniem wyborów: członków Zarządu OT,
członków OKR i delegata (delegatów) na KZD. Zarząd OT, zwraca się z apelem do członków oddziału o
przemyślenie i przygotowanie kandydatur do pełnienia funkcji w organach naszego oddziału.
Zarząd postanowił, że Walne Zebranie OT odbędzie się w dniu 22.03.2020 o godz. 10:00 (10:15 drugi termin),
w Ostrowie Wlkp. w Zespole Szkół Technicznych.

Ostrów Wlkp., dnia 26.01.2020.
Protokołował:
Zdzisław SP3GIL

