PROTOKÓŁ
Z zebrania Zarządu OT nr 27 w dniu 06.09.2015
zebranie odbyło się w klubie SP3PGZ w Kole.
W zebraniu udział wzięli:
Zarząd OT: SP3FYX, SP3QFV, SQ3TGO, SQ3TGV, SP3RNZ
Członkowie OT: SP3CSD
Zebranie rozpoczął prezes OT, Krzysztof SP3FYX, przywitał zebranych i podziękował
członkom klubu SP3PGZ za gościnę.
Prezes oddziału poinformował o zakończonej akcji z okazji 35 lecia OT 27 . Poinformował o
ilości przeprowadzonych QSO przez stacje okolicznościową SN27OPW oraz że karty QSL
zostały rozesłane do klubów które brały udział w tej akcji. Wszystkie informacje dotyczące
tej akcji zostały umieszczone na stronie OT 27.
Prezes w kilku słowach przedstawił sprawę wieloletniej współpracy naszego środowiska z
UKE w Poznaniu reprezentowanym przez Panią Terese Frąckowiak. W związku z tym
Krzysztof SP3FYX wystąpił z wnioskiem o uhonorowanie zgodnie z regulaminem Panią
Frąckowiak. Zarząd przyjął uchwałę jednogłośnie.
Po raz kolejny w miesiącu wrześniu odbędą się zawody o Puchar Wielkopolskiej Pyry.
Zarząd ustalił listę nagród do rozlosowania za te zawody:
1. radio ręczne VHF – OT 27
2. radio ręczne VHF – SP3OKS
3. klawiatura, myszka – SP3CSD
4. myszka 1 szt. – SP3PMA
5. kubki ze znakiem 5 szt. - SP3PMA
6. pen drive 2 GB 1 szt. , płyty CD 20 szt. , mapa YAESU 1 szt.- SP3HUF
7. dysk twardy 1 szt. – SP3SLU
8. pen drive 2GB 5 szt. - SQ3OGP
9. karty QSL 1000 szt. - SP3FYX
Poinformowano że od dnia 18 sierpnia br. zaczęło funkcjonować nowe konto bankowe OT
27. Informacje tą podano na naszej stronie oraz przekazano poczta elektroniczną naszym
wszystkim członkom.

Zarząd podjął decyzje o zaprojektowaniu logo OT 27. Tego zadania podjął się Grzegorz
SP3CSD. Wstępnie uzgodniono dane do wykonania projektu logo.
Uzgodniono, że następne spotkanie Zarządu OT odbędzie się w miesiącu grudniu 2015 i
będzie tradycyjnie poświęcone sprawom klubowym..
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