Sprawozdanie z 46 posiedzenia
Zarządu Klubu Sportów Górskich „Direta”
10 marca 2010 r.
1. Obecni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Andrzej Janka
Artur Majewski
Arek Oszutowski
Adam Ganczarek
Dariusz Pietroczuk
Beata Sander
Michał Wrzesiński

2. Andrzej Janka przedstawił proponowany porządek obrad.
1. Przyjęcie porządku obrad, wybór protokolanta
2. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu
3. Analiza składek i opłat treningowych – aktualizacja listy członków z biernym i
czynnym prawem wyborczym
4. Wnioski o przyjęcie/skreślenie z listy członków klubu
5. Legitymacje klubowe
6. Uaktualnienie zasad wypożyczania klubowego sprzętu
7. Kalendarz imprez klubowych na rok 2010
8. Wolne głosy i wnioski
3. Przyjęto porządek obrad i wyznaczono protokolanta – Dariusza Pietroczuka
4. Andrzej Janka przedstawił protokół z poprzedniego posiedzenia zarządu, który został
przyjęty.
5. Arek Oszutowski zapoznał zebranych z aktualnym stanem klubowych finansów
- stan posiadania: 1870 zł
- zaległości w opłatach członków klubu: 610 zł
Przegłosowano pozytywnie wniosek Oskara Przygody o dofinansowanie do
uczestnictwa w zawodach wspinaczkowych: ,,Antygrawitacja’’, ,,Rezerwa Mocy’ oraz
zawody w Zielonej Górze w sumie na kwotę 60 zł.
Podjęto próbę ustalenia zasad dofinansowania do zawodów, wyjazdów. Ze względu na
stopień skomplikowania, przyjęto że propozycje zasad dofinansowania opracuje Adam
Ganczarek.

Uchwalono że do końca tygodnia zostaną uaktualnione i podane do wiadomości na
stronie internetowej klubu informacje związane z finansami klubu.
6. Z powodu zaległości w opłatach, przyjęto uchwałę o skreślenie z listy członków Klubu
następujących osób:
Sandra Czaczyk
Adam Tomaszewski
Łukasz Rogowski
Marcin Szymański
7. Przedyskutowano zmianę formy legitymacji członkowskiej. Do szczegółowego
opracowania tematu wyznaczono Dariusza Pietroczuka.
8. Przedyskutowano zasady wypożyczania ostatnio zakupionego namiotu wyprawowego.
Przyjęto następujące zasady: wypożyczanie namiotu tylko do działalności wyprawowej,
opłata dzienna za wypożyczenie 10 zł za dzień. Dla osób które posiadają wkład finansowy w
zakupiony namiot, przyjęto że opłata dzienna będzie odejmowana od wpłaconej kwoty.
9. Andrzej Janka zaproponował następujący kalendarz imprez klubowych
Marzec: wyjazd sportowy – wspinaczka lodowa
Kwiecień: VIII Ogólnopolski Rajd ,,Wiosenna Akademia Przygody’’ , kurs pierwszej pomocy
Kwiecień-wrzesień: wyjazdy sportowe Jura Krakowsko-częstochowska, Sokoliki
Maj: Mistrzostwa Gniezna we wspinaczce sportowej 08.05.10, kurs wspinaczki skalnej
Czerwiec: obóz sportowy Hollental i kurs wspinaczki na drogach wielowyciągowych, festyn
sportowy SP 12 ,,Otwarta ścianka”
Lipiec: Obóz sportowy Tatry
Sierpień: obóz sportowy Alpy- Mt Blanc
Wrzesień: inauguracja roku sportowego 2010/11, obóz sportowy Hiszpania
Październik: rekrutacja do szkolnej sekcji wspinaczkowej i klubu, zawody juniorów
Listopad: II nocny marsz na orientację ,,Nocek’’ 26-27.11
Grudzień: chatka wielkanocna – Śnieżne Kotły, Karkonosze, III zawody we wspinaczce
bulderowej ,,Szlifiernia 2010 Witkowo
10. Przyjęto uchwałę o zmianie siedziby ,,Bunkra’’ i przeniesieniu jej do "ESTEDE" przy
ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie. W związku z uchwałą przyjęto że odpowiednimi negocjacjami
związanymi z podpisaniem ostatecznej umowy zajmie się Andrzej Janka, a przygotowaniem
projektu Artur Majewski i Michał Wrzesiński. Wstępnie omówiono również organizację prac
związanych z wykonaniem ścianki wspinaczkowej oraz sprawy finansowe.
11. Przyjęto uchwałę o podwyższeniu opłaty za prowadzenie księgowości do kwoty 400 zł i
opłaceniu jej z zysków ze szkoleń.
12. Uchwalono zwrot kosztów za prowadzenie strony internetowej klubu w kwocie 120 zł i
wypłacenie jej Adamowi Ganczarkowi.
Protokołował:
Dariusz Pietroczuk

