PROTOKÓŁ

Z zebrania Zarządu OT nr 27 w dniu 06.12.2015
zebranie odbyło się w klubie SP3POW w Ostrowie Wlkp.

W zebraniu udział wzięli:
Zarząd OT: SP3FYX, SP3RNZ, SP3QFV, SQ3TGV,
OKR: SP3OKS, SP3JBI, SP3CSD,
W zebraniu udział wzięły także przedstawiciele klubów .
1. Zebranie rozpoczął prezes OT, Krzysztof SP3FYX, przywitał zebranych i
podziękował członkom klubu SP3POW za gościnę.
2. Na wstępie prezes OT poinformował o opracowaniu graficznym znaku – LOGO –
oddziału, które jest zamieszczone na internetowej stronie oddziału.
3. Sławomir SQ3OOK, podziękował Zarządowi OT za pomoc w organizacji konferencji
ARISS w Ostrowie Wlkp. i przekazał specjalny dyplom przygotowany z tej okazji.
4. Kolejnym punktem była informacja o spływie rocznych sprawozdań z działalności
prowadzonej w klubach krótkofalarskich z naszego terenu. Dotychczas otrzymano 3
sprawozdania i Zarząd oczekuje na pozostałe. Prezes OT poinformował zebranych, że
z kasy oddziałowej można wspomóc działalność klubów, ale podstawą jest informacja
o tym że klub „żyje i coś tam robi”, a nie tylko przesłanie samego wniosku o
dofinansowanie.
5. W bieżącym roku letnie spotkanie oddziałowe było organizowane przez klub SP3PJA
i było bardzo udane. Następne, w roku 2016 będzie przygotowane przez środowisko
kaliskie z Bogdanem SP3LD na czele.
6. Ze wstępnych informacji wynika, że wpływy z tytułu 1 % OPP dla naszego oddziału
będą w wysokości ok. 2000,00 zł. Kiedy Zarząd otrzyma listę darczyńców, wtedy
będzie można dokonać podziału na kluby krótkofalarskie z naszego rejonu działania.
7. Zawody PYRA. Tegoroczne zawody zostały bardzo szybko rozliczone, za co należą
się podziękowania Grzegorzowi SP3RNZ. Nie wszyscy uczestnicy potrafili poprawie
skonfigurować log zawodów, co sprawiało duże trudności w analizie. Należy
zastanowić się nad zmianami regulaminu i jakie informacje jeszcze dodatkowo
umieścić w regulaminie.
8. Współzawodnictwo sportowe klubów z naszego regionu. Aktualnie sklasyfikowanych
jest 9 klubów. Po dyskusji, stwierdzono, że nie ma potrzeby dokonywania zmian w
regulaminie.
9. Zarząd poinformował, że tegorocznej edycji zawodów SPDX Contest w klasyfikacji
oddziałów nasz oddział uzyskał 3 miejsce. Zarząd nadal proponuje , aby w zawodach
SPDXC nadal fundować nagrodę dla najlepszej stacji SWL z poza Polski.

10. Akcja dyplomowa 35 lat OT PZK nr 27. Dotychczas wyssano 10 dyplomów, Zarząd
zachęca członków naszego OT do większej aktywności.
11. Bogdan SP3LD informuje, że 11 grudnia odbędzie się kolejne spotkanie w ramach
akcji Akademia Krótkofalarska i zaprasza do udziału.
12. Błażej SQ3TGV poinformował o pracy sieci łączności kryzysowej WASR. Dla pracy
w tej sieci uzyskano specjalny znak wywoławczy, który będzie używany podczas
ćwiczeń. Nawiązano bliska współpracę z OT PZK nr 08 (Poznań) co bardzo dobrze
rokuje na przyszłość.
13. Zarząd OT poinformował, że Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze planowane
jest na marzec 2016 roku. Dokładny termin zostanie ustalony podczas Zebrania
Zarządu w styczniu 2016.
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