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Protokół zebrania Zarządu Oddziału Terenowego Nr 27 PZK 

w dniu 23.01.2022 r. 

W dniu 23 stycznia odbyło się zebranie Zarządu OT-27. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, 

spotkanie odbyło się w trybie online na platformie Skype. W zebraniu udział wzięli: SQ3OOK, SQ3TGY, 

SP3RNZ, SP3OKS, SP3JDZ – członkowie Zarządu oraz grono członków OT-27 PZK. 

Porządek zebrania został rozesłany do członków Zarządu OT i OKR oraz przedstawicieli klubów 

krótkofalarskich przez Prezesa OT-27 PZK pocztą elektroniczną w dniu 12.01.2022. 

Zebranych przywitał Prezes OT, Sławomir SQ3OOK. Ponownie przedstawił porządek obrad. Prezes 

przedstawił sprawozdanie Zarządu OT za rok 2021: 

• Szereg stacji klubowych jak i indywidualnych zostało sklasyfikowanych w różnego rodzaju 

współzawodnictwach. 

• Niektóre kluby organizowały akcje dyplomowe czy stacje okolicznościowe. Prym wiedzie stacja 

klubowa z Dobrzycy SP3POB, gdzie dość często są organizowane akcje okolicznościowe. 

• We wrześniu odbyły się zawody o Puchar Wielkopolskiej PYRY, według zmienionej formuły. 

• Ze względu na trudną sytuację pandemiczną na świecie, ponownie nie odbyła się Konferencja 

Sympatyków Programu ARISS. 

• Udało się uporządkować dane w systemie OSEC, jednakże jest prośba o uaktualnienie 

niezbędnych danych. 

• Wracają leszczyńskie zawodu UKF pod patronatem OT-27, których organizatorem jest klub 

SP3ZIR. Zawody mają być cyklicznie rozgrywane w ostatnią sobotę lutego każdego roku. 

Najbliższa tura odbędzie się 26 lutego. 

Skarbnik OT, Sławomir SQ3OKS przedstawił rozliczenie wydatków za rok 2021. Rok obrachunkowy 

zakończył się stanem konta na plusie. Zarząd podjął uchwalę numer 2/2022 w sprawie sprawozdania 

skarbnika. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu i zarząd zatwierdza sprawozdanie. 

QSL Manager, Grzegorz SP3RNZ przedstawił sprawozdanie dotyczące wysyłki kart QSL oraz rozliczenia 

zawodów Puchar Wielkopolskiej Pyry. Zawody na UKF nie okazały się złym pomysłem, ale też nie miały 

dużej frekwencji. Grzegorz zaproponował rozesłanie informacji odnośnie zawodów. 

Wiceprezes ds. sportowych, Witold SP3JDZ przedstawił sprawozdanie dotyczące rozliczeń zawodów do 

współzawodnictwa klubów. Kolega wzorowo opiekował się rozliczeniami klubów we 

współzawodnictwie stacji klubowych w OT-27. Zarząd podjął uchwałę numer 3/2022 w sprawie 

dopisania zawodów Barbórka DIGI do kalendarza zawodów współzawodnictwa oddziałowego. 

Kolega Jurek SP3SLU wystąpił z propozycją usunięcia łódzkich zawodów HAM SPIRIT CONTEST z listy 

oraz dopisania zawodów leszczyńskich do kalendarza zawodów współzawodnictwa oddziałowego. 

Uczestnicy zebrania dyskutowali na temat zawodów. Zarząd postanowił w tym roku nie wprowadzać 

zmian.  

Zarząd podjął uchwałę numer 4/2022 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które 

zaplanowano na 11. Czerwca 2022 r. o godz. 16.00 w Jarocinie. Zebranie będzie połączone z 

tradycyjnym spotkaniem członków i sympatyków OT-27. W głosowaniu brało udział 5 członków 

zarządu. Wszystkie głosy były za przyjęciem, nie było głosów sprzeciw. 
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Skarbnik przedstawił propozycję budżetu na bieżący rok. Prezes Zarządu wyszedł z propozycją 

dofinansowania nagrody za zdobyte miejsce w leszczyńskich zawodach. Zarząd podjął uchwałę numer 

5/2022 w sprawie budżetu oddziału. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. Wszystkie głosy 

były za przyjęciem, nie było głosów sprzeciw.   

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 23.01.2022.  

Protokolant: 

Dorota Skowronek SQ3TGY 

Zatwierdził: 

Sławomir Szymanowski SQ3OOK 

Prezes OT-27 PZK 


