Protokół z 48 posiedzenia
Zarządu Klubu Sportów Górskich ,,DIRETA”
31 lipca 2010 r.
Obecni:
1. Andrzej Janka
2. Artur Majewski
3. Arek Oszutowski
4. Adam Ganczarek
I. Andrzej Janka zaproponował następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad, wybór protokolanta
2. Odczytanie protokołów z poprzednich posiedzeń zarządu, rozliczenie podjętych uchwał
3. Analiza sytuacji finansowej klubu
4. Sprzęt klubowy, wypożyczalnia
5. Zniżki Avana
6. Nowe legitymacje klubowe
7. Kalendarz imprez klubowych na rok 2010
8. Dofinansowanie klubowiczów
9. Konkurs na koszulkę klubową
10. Wolne głosy
II. Przyjęto proponowany porządek obrad i wybrano protokolanta (A. Ganczarek).
III. Skarbnik omówił sytuację finansową klubu.
IV. Ustalono zasady wypożyczania sprzętu klubowego osobom nie należącym do KSG Direta.
Sprzęt może zostać wypożyczony osobom z poza klubu. Koszt wypożyczenia ustalono na 1,5 x
stawki podstawowej.
V. Prezes przedstawił warunki współpracy pomiędzy klubem a ścianą wspinaczkową Avana w
Poznaniu oraz korzyści z niej wynikające.
VI. Przeanalizowano koszty przygotowania nowych legitymacji klubowych i postanowiono
znaleźć bardziej korzystne rozwiązanie.
VII. Andrzej Janka zaproponował następujący kalendarz imprez klubowych (w nawiasie
organizatorzy):










Obóz Tatry 16 – 22 sierpnia (A. Janka)
Obóz Alpy – Mt. Blanc 21-29 sierpnia (A. Majewski, A. Oszutowski)
Obóz Jura podkrakowska 26 – 29 sierpnia, kurs autoratownictwa (A. Janka)
Obóz Arco 25 września – 3 października (A. Janka)
Październik: rekrutacja do szkolnej sekcji wspinaczkowej i klubu
IX ZAWODY WE WSPINACZCE BULDEROWEJ „BUNKIER” 15 października (A.
Oszutowski)
Wyprawa Armenia - Aragac (4090 m n.p.m.) – listopad (A. Majewski)
II Nocny Marsz na Orientację „Nocek” 26 – 27 listopada (A. Majewski)
Grudzień – Śnieżne Kotły, Karkonosze (A. Janka),
III zawody we wspinaczce bulderowej „Szlifiernia” 2010 Witkowo (A. Janka)

VIII. Ustalono zasady oraz cenę wynajęcia pomieszczenia treningowego. Koszt wynajmu
określono w wysokości 20 zł za 1,5 godziny. W przypadku dewastacji lokalu, najemca

zobowiązany jest dokonać stosownych napraw.
IX. Wybrano Arka Oszutowskiego na stanowisko kierownika IX ZAWODY WE WSPINACZCE
BULDEROWEJ
X. Ustalono, że wnioski o dofinansowanie dla członków klubu będą rozpatrywane indywidualnie.
Zwrot kosztów podróży na zawody sportowe będą traktowane priorytetowo, a decyzja o
dofinansowaniu będzie zależna od sytuacji finansowej klubu.
XI. Zarząd zapoznał się z propozycjami nadesłanymi na konkurs. Postanowiono wyróżnić jedną
pracę (Oli Pidde) i przedłużyć czas trwania konkursu.
Protokołował:
Adam Ganczarek

