SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
OT nr 27 PZK

Od wyboru w 2012 roku Zarząd zbierał się 8 razy.
Na pierwszym zebraniu po wyborze rozdzielono funkcje wśród członków Zarządu, za
które są odpowiedzialni. Tradycyjnie Zebrania Zarządu odbywały się w klubach działających
na terenie OT 27. Kluby które gościły członków Zarządu to SP3KWZ w Pleszewie,
SP3KWA w Turku, SP3PGZ w Kole, SP3PMA w Koninie, SP3KQV w Kaliszu, SP3KRE w
Kępnie oraz SP3POW w Ostrowie. Zarząd otrzymał zaproszenie od kolegów z klubów
SP3ZIR z Leszna oraz SP3PFQ z Ostrowa i planuje w najbliższym czasie skorzystać z
zaproszenia tych klubów.
Na dzień dzisiejszy nasz Oddział zrzesza 130 członków oraz 14 klubów.
Budżet roczny OT 27 waha się w granicach 1 800 do 2 300 zł. Pomimo tak nikłych
środków finansowych w dalszym ciągu są organizowane coroczne spotkania członków i
sympatyków naszego oddziału. Od tego roku spotkania będą organizować kluby na swoim
terenie. W tym roku organizatorem spotkania jest klub SP3PJA z Jarocina które odbędzie się
w .Czeszewie nad Wartą.
Z budżetu OT 27 finansowane są nagrody za coroczne zawody PUCHAR
WIELKOPOLSKIEJ PYRY. Trzeba zaznaczyć że liczba uczestników tych zawodów jest
porównywalna do tak popularnych zawodów krajowych jak PGA czy ARKI. Trzeba także
zaznaczyć wzrost aktywności w tych zawodach naszych członków oraz klubów zrzeszonych
w naszym oddziale.
Oddział nasz wydaje na dzień dzisiejszy cztery dyplomy. Regulaminy tych dyplomów są
umieszczone na naszej stronie. Niestety bardzo mało dyplomów zostało wydanych naszym
członkom, a każdy aktywny członek OT 27 powinien posiadać taki dyplom.
Zarząd opracował trzy regulaminy między innymi „Uhonorowania osób, które przyczyniły
się do pomocy i rozwoju krótkofalarstwa na terenie OT 27”, „Pomocy technicznej dla
młodych nasłuchowców członków OT 27 uczących się do lat 25” oraz „Pakiet powitalny dla
nowych członków PZK i OT 27 uczących się do lat 25”. Regulaminy te są umieszczone na
naszej stronie internetowej.
Nadal drogą elektroniczną rozsyłane są cykliczne komunikaty Zarządu OT 27 w których
umieszczone są informujące o bieżących oraz planowanych zamierzeniach Zarządu.
W roku 2013 rozdysponowano część środków finansowych z OPP 1% przeznaczono je na
opłacenie lokalu dla klubu SP3PMA. Nadmieniam że środki te były pozyskane przez kolegów
z klubu SP3PMA.
Dwa kluby z naszego oddziału wzięły udział w programie ARISS które zakończył się
pełnym sukcesem. Kluby te to SP3PGZ z Koła oraz SP3POW z Ostrowa.

Podjęto także uchwalę o włączeniu Wielkopolskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej w
struktury OT 27 oraz powołano głównego koordynatora sieci Pawła SQ3POS.
W roku 2013 nasz oddział zajął 9 miejsce w klasyfikacji oddziałów w zawodach SP DX
CONTEST. Mam nadzieje że w roku 2014 osiągniemy nie gorszy wynik niż w roku
poprzednim. Tradycyjnie od roku 2012 oddział jest fundatorem nagrody w zawodach SP DX
CONTEST w kategorii dla najlepszego SWL z poza SP.
W roku 2013 przeprowadzono drugą edycję SPORTOWEGO WSPÓŁZAWODNICTWA
KLUBÓW OT 27. Wyniki tego współzawodnictwa są publikowane na bieżąco na naszej
stronie.
Zarząd z dużym zadowoleniem zauważa wzrost aktywności klubów działających na terenie
OT 27. Zarząd dziękuje administratorom naszej strony internetowej Jarkowi SP3AYA oraz
Pawłowi SQ3POS za bardzo dobra obsługę nasze strony internetowej.
W czerwcu 2015 przypada 35 lat od powstania naszego oddziału. Planowana jest akcja
dyplomowa związana z tą rocznicą. Zarząd nadal będzie kładł szczególny nacisk na prace w
klubach i wspierał w działaniach na rzecz propagowania naszego hobby.
Na koniec chciałbym podziękować członkom Zarządu oraz członkom naszego oddziału,
którzy aktywnie włączyli się w działania oraz akcje zainicjowane przez zarząd. Bez ich
pomocy na pewno część akcji nie doszłaby do skutku.
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