Protokół z 45 posiedzenia
Zarządu Klubu Sportów Górskich DIRETA
6 stycznia 2010 roku
Obecni:
Andrzej Janka - Prezes
Artur Majewski - Wiceprezes
Adam Ganczarek – Członek Zarządu
Dariusz Pietroczuk – Sekretarz
Beata Sander – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
1. Analiza składek klubowych i treningowych za rok 2009.
2. Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie do Klubu Łukasza Szulca.
Uchwałą Zarządu przyjęto kandydata do Klubu.
3. Rozpatrzono wniosek o wykluczenie z klubu Klubu Anny Farman.
Uchwałą Zarządu skreślono A. Farman z listy członków Klubu ze względu na
nieuiszczanie składek przez okres 12 miesięcy oraz brak aktywności/działalności w
klubie w tym samym czasie (par. 11 pkt. 2 statutu klubu).
4. Zarząd rozpatrzył pozytywnie wnioski Michała Wrzesińskiego i Karola Wrzesińskiego
o dofinansowanie udziału w zawodach sportowych na łączną sumę 85 zł.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z
działalności Klubu za rok 2009 – prezes przedstawił sprawozdania, przyjęte
jednomyślnie, dokumenty te zostaną opublikowane na stronie www klubu.
6. Ustalenie listy członków z czynnym i biernym prawem wyborczym:
- liczba członków: 29 osób
- liczba członków z czynnym prawem wyborczym: 29 osób
- liczba członków z biernym prawem wyborczym: 25 osób
7. Omówienie scenariusza Walnego zebrania Klubu – 16 stycznia w Centrum Kultury
„eSTeDe”.
8. Omówienie kalendarza imprez klubowych – przedyskutowanie propozycji.
9. Wolne głosy.
Propozycje dot. najbliższych zadań:
- opracowanie zasad pomocy finansowej dla klubowiczów, zasad współfinansowania
wyjazdów sportowych i wyprawowych;
- propozycja wprowadzenia tzw. „wpisowego” jako sześciokrotnej sumy składek
klubowych i jednocześnie przyjęcie zasady automatycznego skreślania listy członków
po sześciu miesiącach niepłacenia składek; skreślony mógłby poprzez ponowne
uiszczenie „wpisowego” zostać przywrócony jako członek klubu. (Zasada ta miałaby
zapobiegać rośnięciu długów wobec Klubu członków, którzy sami nie deklarują
rezygnacji z członkostwa, nie uczęszczają na treningi, nie biorą aktywnego udziału w
życiu Klubu);
- propozycja opracowania nowych zasad opłat za sprzęt klubowy.

Protokołowała
Beata Sander

