Protokół zebrania Zarządu Oddziału Terenowego Nr 27 PZK
w dniu 22.01.2017
Zebranie odbyło się w Ostrowie Wlkp. w siedzibie klubie SP3POW. Zebranie zostało
zwołane przez Prezesa OT-27.
W spotkaniu uczestniczyło jedenaście osób – lista obecności w Załączniku 1.
1. Prezes OT-27, Sławomir SQ3OOK przywitał zebranych i przedstawił propozycję
porządku 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 w zaokrągleniu kwota 7200,00 zł. Z
powyższej kwoty, zdecydowana większość jest przypisana do klubów krótkofalarskich
znajdujących się na terenie naszego oddziału. Na stronie internetowej oddziału
zamieszczony jest szczegółowy podział tych środków.
2. Kolejnym tematem była sprawa sprawozdań i informacji o działalności z klubów
krótkofalarskich funkcjonujących na naszym terenie. Do dnia zebrania informacji
takie spłynęły z 6 klubów, natomiast nie nadesłały następujące kluby: SP3KNI;
SP3PGZ; SP3ZIR; SP3KWA; SP3PJA; SP3KWZ, HF3DMW. Do wszystkich klubów
za pośrednictwem oddziałowego QSL Managera została wysłana informacja
przypominająca o tym obowiązku. Brak tych dokumentów będzie podstawą do
wstrzymania obsługi QSL na rok 2017.
3. Skarbnik oddziału Zbyszek SQ3TGO poinformował, że w terminie składki PZK i
oddziałowe opłaciło 111 osób. Pieniądze za te osoby zostały przekazane na konto ZG
PZK. Mimo interwencji u skarbnika PZK, Marka SP5LS, nadal występują problemy z
logowaniem się do subkonta oddziału. Po kilkukrotnych kontaktach z centralą banku,
ustalono, że Sekretariat PZK nie dokonał przeniesienia uprawnień do konta dla
nowego skarbnika. Ustalono, że najbliższy dzień roboczy Zarząd OT będzie
interweniował w tej sprawie. Skarbnik poinformował, że dokumentacja za rok 2016
została skompletowana i sprawdzona przez OKR.
4. Przewodniczący OKR Sławek SP3OKS poinformował o wynikach kontroli
działalności Zarządu OT za rok 2016. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości i nie
zgłosiła żadnych zastrzeżeń. Protokół z kontroli OKR w załączeniu.
5. Grzegorz SP3RNZ przedstawił sprawozdanie z obsługi QSL w roku 2016, oraz
rozliczeniu zawodów puchar wielkopolskiej PYRY. Koszty finansowe z tym związane
zamknęły się kwotą 824,29 zł. QSL Manager przypomina, że PZK zapewnia dla
swoich członków bezpłatną obsługę QSL pomiędzy CB QSL a OT QSL w obie
strony. Natomiast koszty związane z odbiorem i wysyłką kart QSL pomiędzy
członkami i klubami oddziału a oddziałowym biurem QSL pokrywają sami
zainteresowani. Te zasady są szczegółowo opisane w regulaminach oddziałowych.
6. Kolejnym punktem była sprawa dofinansowania w/g zgłoszonych zapotrzebowań:
• Fundacja nagrody w zawodach SPDX Contest na rok 2017 w kwocie 60,00 zł,
• Dotacja na utrzymanie serwer WASR w kwocie 162,99 zł.
Zarząd przedyskutował obydwie sprawy i następnie zostały one poddane pod
głosowanie, w formie uchwał. Uchwały w załączeniu.

7. Zarząd widzi potrzebę nowelizacji regulaminu zawodów Puchar Wielkopolskiej
PYRY, dlatego na propozycje zmian oczekuje do następnego zebrania Zarządu OT.
Możliwe jest włączenie dodatkowych pasm i emisji.
8. Roman SP3HUF w imieniu klubu SP3PFQ poinformował, że w obecnej siedzibie
klubu występują bardzo silne zakłócenia elektromagnetyczne, praktycznie
uniemożliwiające nawiązywanie łączności. Jest to związane z używaniem
energooszczędnych źródeł światła nieznanego producenta. Dlatego klub poszukuje
nowej siedziby, Ale to wymaga rekomendacji (poparcia) wniosku przez Zarząd OT,
dlatego klub przygotował odpowiednie pismo w tej sprawie. Zarząd postanowił
poprzeć ten wniosek.
9. Następne zebranie Zarządu OT zaplanowano na miesiąc marzec 2017.

Ostrów Wlkp., dnia 22.01.2017
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