Protokół zebrania Zarządu Oddziału Terenowego Nr 27 PZK
w dniu 11.12.2016
Zebranie odbyło się w Koninie w siedzibie klubie SP3PMA. Zebranie zostało zwołane przez
Prezesa OT-27, który zaproponował porządek obrad - Załącznik 1.
W spotkaniu uczestniczyło czternaście osób – lista obecności w Załączniku 2.
1. Prezes OT-27, Sławomir SQ3OOK przywitał zebranych i przedstawił zaproponowany
wcześniej porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty przez członków Zarządu
OT. Następnie prezes OT przekazał informację na temat stanu środków z tytuły wpłat
OPP, a będących w dyspozycji oddziału: jest to kwota 7232,00 zł. Z powyższej kwoty,
zdecydowana większość jest przypisana do klubów krótkofalarskich znajdujących się
na terenie naszego oddziału.
2. Skarbnik oddziału, Zbigniew SQ3TGO poinformował, że oddział na bieżąco
przekazuje do sekretariatu ZG PZK dokumenty finansowe. Pozostaje do rozliczenia
miesiąc grudzień, ale to nastąpi krótko po Nowym Roku. Na koncie bankowym
oddział posiada kwotę 1128,28 zł oraz 200,00 w kasie podręcznej. Skarbnik zwraca
uwagę, że część wpłat dokonywanych przez członków oddziału, a dotyczących
składek członkowskich, nie posiada dokładnego opisu i trudno jest przypisać je do
konkretnej osoby. Dlatego prosi, aby w opisie wpłaty podawać znak wywoławczy oraz
zaznaczyć za jaki okres jest wpłacana składka. Ponieważ składki na konto główne
PZK należy przesłać do 15 stycznia 2017 roku, członkowie powinni je wpłacić
najpóźniej do 14 stycznia 2017. Dokumentacja finansowa oddziału zostanie
przekazana OKR, natychmiast po zakończeniu rozliczania miesiąca grudnia 2016.
3. Grzegorz SP3RNZ pełniący obowiązki QSL Managera, poinformował, że do dnia
zebrania wysłano z naszego biura QSL 43 kg kart, a do odbiorców lokalnych 0,8 kg –
większość przesyłek do członków oddziału była przekazywana systemem kurierskim,
co znacznie zredukowało ponoszone koszty. Do obowiązków QSL Managera należy
także rozliczanie i wysyłka dyplomów oraz nagród za zawody Puchar Wielkopolskiej
Pyry, dlatego łączne wydatki na wysyłkę QSL i zawody to kwota 824,29 zł.
4. W zawodach „Puchar Wielkopolskiej Pyry”, wysyłane są nagrody, częściowo
fundowane przez donatorów, warto zastanowić się nad zmniejszeniem ilości nagród,
ale żeby ich wartość była większa. Jako pomysł, pojawiła się propozycja fundowania
bonów podarunkowych. Dodatkowo rozważana była propozycja przygotowania
dyplomów uczestnictwa w formie pliku komputerowego, przesyłanego wraz z
wynikami zawodów do uczestników. Inna sprawa to regulamin zawodów. Padła
propozycja, aby zlikwidować grupę „stacje OT 27” i zrobić jedna grupę „stacje
wielkopolskie”, przy czym stacje naszego oddziału nie biorą udziału w losowaniu
nagród. Kolejna propozycja to zmiana w grupie emisji cyfrowej – z uwagi na
niewielką ilość stacji biorących udział, proponuje się do PSK włączyć jeszcze RTTY i
grupę tą nazwać „emisje cyfrowe”. Inna propozycja to skrócenie czasu pracy
poszczególnymi emisjami do 30 minut, co pozwoli wykazać się kunsztem
operatorskim. Zarząd OT jest otwarty na jeszcze inne propozycje modyfikacji
regulaminu zawodów, które mogą zgłaszać wszystkie zainteresowane osoby, na adres
mailowy Grzegorza SP3RNZ. Te zmiany będą możliwe do wprowadzenia w
regulaminie zawodów na rok 2018. Inne sprawy sportowe: regulamin
współzawodnictwa klubów na rok 2017 pozostaje bez zmian. Oddział w kolejnych
zawodach SP DX Contest, będzie fundował nagrodę dla najlepszego nasłuchowca.

5. Prezes oddziału przypomina o obowiązku przesyłania przez kluby informacji z
prowadzonej działalności, a także uaktualnienia danych klubowych.
6. Należy zgłaszać uwagi i problemy jakie pojawiają się podczas logowania do
internetowej strony oddziałowej. Martwi fakt, że nawet połowa członków naszego
oddziału nie loguje się do naszej strony. Bardzo mało jest także przesyłanych
informacji o prowadzonej działalności przez członków i kluby. Prezes OT przedstawił
zastrzeżenia co do wyglądu LOGO klubowego. Temat ten będzie jeszcze
przedyskutowany i poddany dokładnej analizie.
7. Letnie spotkanie członków oddziału: wstępny termin to 10 lub 11 czerwiec 2017 r., a
miejsce to Ostrów Wlkp. lub Kalisz.
8. Zdzisław SP3GIL, przedstawiciel OT w Zarządzie Głównym przedstawił informację o
działalności Prezydium i Zarządu Głównego, po ostatnim Krajowym Zjeździe PZK
zauważył, że mniej informacji z prac Prezydium przekazywane jest drogą
elektroniczną do oddziałów i członków ZG. Zaproponował aby w tej sprawie wystąpić
z wnioskiem do Prezydium ZG PZK.
9. Grzegorz SP3CSD i Marian SP3JSD poinformowali o możliwości przekazywania
elektronicznych informacji o krótkofalowcach i ich działaniach do Cyfrowego
Archiwum Krótkofalarstwa Polskiego, jakie jest tworzone w ramach PZK. Z kolei
Marian SP3JSD poinformował, że aktualnie zbiera informacje z lat poprzednich a
dotyczące powiatów Koło, Konin i Turek. Jeśli ktoś posiada informacje w tym
zakresie to chętnie się z nimi zapozna.
10. W dalszej części poruszono temat zainteresowania młodzieży krótkofalarstwem.
Dobrym przykładem jest tutaj korzystanie z prezentacji łączności w ramach ARISS,
czy też zainteresowanie młodzieży amatorską radiolokacja sportową. Prezes Zarzadu
zachęcał zebranych, aby nawiązać kontakty z nauczycielami i zainteresować ich
różnymi aspektami krótkofalarstwa, jako formy zajęć pozalekcyjnych, jak również
organizacji czasu w trakcie ferii i wakacji. Postanowiono też zorganizować dla
wszystkich chętnych szkolenie z zakresu ARDF.
11. Na zakończenie zebrania uzgodniono, że kolejne zebranie należy przeprowadzić w
ostatnim tygodniu stycznia 2017.

Konin, dnia 11.12.2016
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