PROTOKÓŁ
Z zebrania Zarządu OT nr 27 w dniu 24.05.2015
zebranie odbyło się w klubie SP3PFQ w Ostrowie Wlkp.
W zebraniu udział wzięli:
Zarząd OT: SP3FYX, SQ3TGO, SQ3TGV,
OKR: SP3OKS, SP3JBI,
Członkowie OT: SP3HUF, SP3LEM, SP3GIL
Zebranie rozpoczął prezes OT, Krzysztof SP3FYX, przywitał zebranych i podziękował
członkom klubu SP3PFQ za gościnę.
Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu oddziału została przeprowadzona kooptacja do składu
i w dniu dzisiejszym zostały przydzielone funkcje w Zarządzie OT: Zbigniew SQ3TGO
będzie pełnił funkcję sekretarza, a Błażej SQ3TGV został skarbnikiem oddziału.
Następnie prezes OT przekazał informację o podjęciu działań w sprawie wystąpienia z
wnioskami o Odznaki Honorowe dla Leszka SP3DOI i Jana SP3CYY. Zarząd uznał, że
można przygotować odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe.
Prezes oddziału poinformował o przygotowaniach do akcji dyplomowej z okazji 35-lecia
istnienia naszego oddziału. Stacje klubowe które będą pracować pod znakami
okolicznościowymi już otrzymują stosowne pozwolenia. Ustalono, że w najbliższym czasie
należy przygotować wzory kart QSL oraz projekt dyplomu. Rozpoznanie i propozycje
przygotują koledzy: SP3FYX, SP3HUF, SQ3TGV. Karty i dyplomy będą sfinansowane z
kasy oddziałowej.
Uzgodniona została sprawa przeniesienia internetowej strony oddziałowej na serwer PZK. W
najbliższym czasie nastąpi fizyczne przeniesienie plików. Na funkcję administratora strony
www został powołany Leszek SP3LEM.
Zarząd przypomina o zbliżającym się spotkaniu terenowym w Czeszewie w dniu 13 czerwca
2015. Uzgodniono, że spotkanie to będzie traktowane jako „piknikowe”, bez organizowania
specjalnych prelekcji i referatów. Zarząd liczy na uczestnictwo członków oddziału wraz z
rodzinami.
Po raz kolejny w miesiącu wrześniu odbędą się zawody o Puchar Wielkopolskiej Pyry.
Zarząd oddziału informuje, że nadal oczekuje na sponsorowanie nagród dla zwycięzców w
poszczególnych kategoriach.
Do Zarządu Oddziału wpłynęło pismo z klubu SP3ZIR w sprawie dofinansowania
przemiennika UKF działającego w Lesznie, ze środków OPP jakie wpłynęły z
przeznaczeniem na ten klub. Po sprawdzeniu w dokumentach dla klubu SP3ZIR i SP3KNI z
tytułu 1 % OPP wpłynęła kwota 29 zł. Dodatkowo, na koncie OT figurują wpłaty OPP bez

określenia celu w wysokości ok. 40 zł, a więc w sumie na ten cel można przeznaczyć kwotę
70 zł. Jednak prezes OT zaznaczył, że kluby z terenu leszczyńskiego nie przesłały na koniec
roku informacji klubowej o prowadzonej działalności a także od kilku lat nie uczestniczą w
spotkaniach i działalności naszego OT. Sprawa dofinansowania pozostaje zatem otwarta.
Koledzy SP3OOK i SP3QFE zwrócili się do Zarządu Oddziału z wnioskiem o
dofinansowanie spotkania w ramach ARISS. Zarząd na ten cel przeznaczył kwotę 300 zł.
Błażej SQ3TGV poinformował, że prowadzone są rozmowy w Starostwie i Straży Pożarnej w
Ostrowie Wlkp. a dotyczące współpracy w sprawach antykryzysowych. Należy uzgodnić
termin spotkania, w którym z ramienia naszego OT będzie uczestniczył Krzysztof SP3FYX i
Błażej SQ3TGV.
Zdzisław SP3GIL przekazał informacje po odbytym w dniu 23.05.2015 posiedzeniu Zarządu
Głównego PZK, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych i powoływanej
Fundacji Organizacji Pro-obronnych.
Uzgodniono, że następne spotkanie Zarządu OT odbędzie się w miesiącu wrześniu 2015.
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