PROTOKÓŁ
Z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania OT PZK nr 27
NWZ OT 27 zostało zwołane na dzień 22.03.2015, godz. 10:00 w pomieszczeniach klubu
SP3KWA, w Turku.
Ponieważ w pierwszym terminie nie było wymaganej statutem PZK większości, zebranie
rozpoczęło się w drugim terminie.
Zebranie otworzył prezes OT, Krzysztof SP3FYX. Przywitał zebranych i zaproponował
wybory przewodniczącego obrad. Zebrani jednogłośnie zdecydowali, że zebranie będzie
prowadził Krzysztof SP3FYX.
Następnie dokonano wyboru protokolanta w osobie Zdzisława SP3GIL.
Zebrani nie mieli uwag do zaproponowanego w zawiadomieniu porządku obrad. Kolejnym
punktem było powołanie Komisji Mandatowej w osobach: SP3OL, SP3MYS, SP3NNH.
Lista obecności została zweryfikowana z aktualnym stanem bazy OSEC – nie stwierdzono
osób nie uprawnionych.
Komisja na podstawie listy obecności stwierdziła, że w zebraniu uczestniczy 27 członków
oddziału, co stanowi 21% ogólnej liczby członków, i zebranie jest prawomocne w drugim
terminie. Lista obecności to załącznik nr 1, protokół komisji Mandatowej to załącznik nr 2.
Kolejnym punktem porządku obrad było powołanie Komisji Skrutacyjnej (Wyborczej) w
składzie: SP3FZN, SQ3OOK, SQ3TKA.
Zebrani uzgodnili, że należy wybrać dwie osoby w celu uzupełnienia składu Zarządu Oddziału, a pozostali kandydaci zostaną wybrani zastępcami członka Zarządu OT. Prezes OT,
Krzysztof SP3FYX poinformował zebranych dlaczego należy dokonać kooptacji do składu
Zarządu. Jego wypowiedź uzupełnił Zdzisław SP3GIL. Nastąpiło zgłaszanie kandydatów
do Zarządu OT:
 Roman SP3HUF,
 Zbigniew SQ3TGO,
 Bogdan SP3LD,
 Błażej SQ3TGV.
Komisja wyborcza rozdała karty do głosowania, i rozpoczęła się procedura głosowania.
Zebrano karty z oddanymi głosami, i Komisja Wyborcza przystąpiła do obliczania wyników wyborów.
W tym czasie Leszek SP3DOI poinformował zebranych o możliwości obejrzenia w internecie filmów z wypraw DX-owych, Bogdan SP3LD poinformował o pierwszym spotkaniu
Akademii Krótkofalarstwa oraz o planowanej wystawie historycznego sprzętu krótkofalarskiego podczas najbliższego spotkania na ŁOŚ-iu.
Na zakończenie zebrania, prezes OT Krzysztof SP3FYX poinformował o zbliżającej się 35
rocznicy powołania OT 27 i z tej okazji planowane jest wydanie okolicznościowego dyplomu, za łączności ze stacjami OT 27.

Poinformował także o planowanym przeniesieniu internetowej strony oddziału na serwer
PZK. Jest wybrany administrator strony ale potrzebna jest osoba do redagowania materiałów.
Zebranie zakończono o godz. 11:05.
Turek, 22.03.2015
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