Protokół zebrania Zarządu Oddziału Terenowego Nr 27 PZK
w dniu 15.05.2016
Zebranie odbyło się w Ostrowie Wielkopolskim w siedzibie klubie SP3POW. Zostało zwołane przez Prezesa
OT-27, który zaproponował porządek obrad - Załącznik 1.
W spotkaniu uczestniczyło dziewięć osób – lista obecności w Załączniku 2.
1. Prezes OT-27, Sławomir SQ3OOK przywitał zebranych i przedstawił zaproponowany wcześniej
porządek obrad. Spotkanie rozpoczęło się bardzo miłym akcentem - wręczeniem podziękowania
w formie specjalnego dyplomu dla Krzysztofa SP3FYX za długoletnie kierowanie Zarządem naszego
Oddziału.
2. Krzysztof SP3FYX - poprzedni prezes, przekazał dokumentację oddziału nowemu Zarządowi. Z uwagi
na nieobecność skarbnika OT w ubiegłej kadencji - Błażeja SQ3TGV, Zarząd postanowił, że sprawy
formalne zostaną załatwione pomiędzy skarbnikami z powiadomieniem Oddziałowej Komisji
Rewizyjnej. Z przekazania ma zostać sporządzona pisemna notatka.
3. Krzysztof SP3FYX przekazał informację na temat zasad wykorzystania funduszy z kasy oddziałowej
oraz środków pochodzących z 1% OPP.
4. Podjęto Uchwałę nr 08/2016 w której Zarząd oddziału upoważnił Sławomira SQ3OOK do przekazania
wszystkich informacji w sprawie uruchomienia uprawnień w systemie OSEC dla: prezesa OT –
Sławomira SQ3OOK, skarbnika – Zbigniewa SQ3TGO i sekretarza – Zdzisława SP3GIL. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie - Załącznik 3.
5. Zarząd oddziału zdecydował, aby dokumentacja organizacyjna i finansowa była przechowywana w
siedzibie klubu SP3POW w Ostrowie Wielkopolskim. W tej sprawie podjęto Uchwałę nr 09/2016,
która została przyjęta jednogłośnie - Załącznik 4.
6. Zarząd przyjął rezygnację Leszka SP3LEM z funkcji administratora portalu internetowego oddziału Załącznik 5. Zarząd dziękuje koledze Leszkowi za dotychczasową współpracę.
7. Po przeprowadzeniu analizy zadań realizowanych przez nasz oddział Zarząd postanowił, że
następującymi sprawami będą kierować osoby funkcyjne:
• Paweł SP3POS – administrator strony internetowej,
• Błażej SQ3TGV – koordynator WASR, administrator strony internetowej,
• Krzysztof SP3FYX – współzawodnictwo klubów OT-27,
• Grzegorz SP3RNZ – oddziałowe biuro QSL,
• Wojciech SP3QFV – sprawy sportowe.
W tej sprawie jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 10/2016 - Załącznik 6.
8. W celu uzupełnienia informacji o klubach krótkofalarskich działających na naszym terenie, prezes OT
wyśle na adresy klubów specjalny druk w celu jego wypełnienia i przekazania zwrotnie do Zarządu OT.
9. Na dzień 04 czerwca 2016 zaplanowano kolejne spotkanie oddziałowe, tym razem nad zalewem Szałe.
Organizacją spotkania zajmują się Krzysztof SP3FYX i Bogdan SP3LD.
10. Realizując uchwałę Walnego Zebrania, Zarząd omówił sprawę bezpośredniego zamieszczania
informacji przez członków oddziału na naszej stronie internetowej. Jak wynika z "Regulaminu
korzystania z subdomen internetowych PZK", za funkcjonowanie portalu OT odpowiada powołany
przez Zarząd Oddziału administrator, który odpowiada za stronę techniczną portalu oraz moderator,
który pełni nadzór merytoryczny nad publikowanymi treściami. W tej sytuacji nie ma możliwości, aby
wszyscy użytkownicy portalu mogli publikować materiały bez wiedzy i aprobaty ww. osób.
Wychodząc jednak na przeciw oczekiwań naszych członków, administrator poszerzy funkcjonalność
portalu o tzw. shoutbox, gdzie będzie można pisać krótkie wiadomości nie cierpiące zwłoki
w opublikowaniu. Należy też zauważyć, że nowy administrator naszego portalu reaguje prawie
natychmiast na przesyłane do publikacji materiały.
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11. Dla obsługi zawodów Puchar Wielkopolskiej Pyry, Zarząd powołał Uchwałą nr 11/2016 komisję w
składzie: Grzegorz SP3RNZ, Wojciech SP3QFV, Przemysław SP3SLO. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
Równocześnie Zarząd zwraca się z prośbą do członków naszego oddziału o pomoc w ufundowaniu
nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach zawodów.
12. Zdzisław SP3GIL zapoznał zebranych ze stanem przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów PZK
jaki odbędzie się w dniach 21 – 22. 05. 2016. Przedstawił sprawy statutowe, oraz proponowaną
tematykę obrad zjazdu.
13. Na zakończenie obrad ustalono, że kolejne zebranie Zarządu OT odbędzie się we wrześniu 2016, przed
planowanymi zawodami Puchar Wielkopolskiej Pyry.

Protokołował: Zdzisław SP3GIL
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Załącznik nr 1.
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Załącznik nr 2
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Załącznik Nr 3

Uchwała nr 08/2016
podjęta przez Zarząd Oddziału Terenowego 27 PZK
na zebraniu w dniu 15 maja 2016

Zarząd OT-27 upoważnił Sławomira SQ3OOK do przekazania wszystkich informacji do
Sekretariatu ZG PZK w sprawie uruchomienia uprawnień w systemie OSEC dla: prezesa OT
– Sławomira SQ3OOK, skarbnika – Zbigniewa SQ3TGO, sekretarza – Zdzisława SP3GIL

Ostrów Wlkp. 15.05.2016

Prezes OT-27 PZK
Sławomir SQ3OOK
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Załącznik nr 4
Uchwała nr 09/2016
podjęta przez Zarząd Oddziału Terenowego 27 PZK
na zebraniu w dniu 15 maja 2016

Zarząd OT zdecydował, aby dokumentacja organizacyjna i finansowa oddziału była
przechowywana w siedzibie klubu SP3POW w Ostrowie Wielkopolskim.

Ostrów Wlkp. 15.05.2016

Prezes OT-27 PZK
Sławomir SQ3OOK
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Załącznik nr 5.
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Załącznik nr 6.

Uchwała nr 10/2016
podjęta przez Zarząd Oddziału Terenowego 27 PZK
na zebraniu w dniu 15 maja 2016

Zarząd OT zdecydował o powierzeniu stanowisk funkcyjnych przy Zarządzie OT
następującym osobom:
• Paweł SQ3POS – administrator strony internetowej oddziału,
• Błażej SQ3TGV – koordynator WASR, administrowanie stroną internetową oddziału,
• Krzysztof SP3FYX – współzawodnictwo klubów naszego oddziału,
• Grzegorz SP3RNZ – prowadzenie oddziałowego biura QSL,
• Wojciech SP3QFV – sprawy sportowe
Ostrów Wlkp. 15.05.2016

Prezes OT-27 PZK
Sławomir SQ3OOK
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Załącznik nr 7.

Uchwała nr 11/2016
podjęta przez Zarząd Oddziału Terenowego 27 PZK
na zebraniu w dniu 15 maja 2016

Zarząd oddziału dla obsługi i rozliczania zawodów "Puchar Wielkopolskiej Pyry" powołał
komisję w składzie:
• Grzegorz SP3RNZ – przewodniczący,
• Wojciech SP3QFV – członek,
• Przemysław SP3SLO – członek
Ostrów Wlkp. 15.05.2016

Prezes OT-27 PZK
Sławomir SQ3OOK
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