Kamień Pomorski, 21.09.2013
Protokół z Walnego Zebrania Członków PSKO
I termin godz. 20:00
Członków PSKO uprawnionych do głosowania: 29
Obecnych wraz upoważnieniami: 12
BRAK QUORUM
II termin godz. 20:15
Członków PSKO uprawnionych do głosowania: 29
Obecnych wraz z upoważnieniami: 23 – lista obecności jest załącznikiem do protokołu
1. Tomasz Figlerowicz (TF) otworzył zebranie, powitał wszystkich i przedstawił porządek
obrad. Zebranie uznane za ważne.
2. TF zgłoszony na przewodniczącego WZC. Jednogłośnie wybrany.
3. Paweł Placzke jednogłośnie wybrany na protokolanta zebrania.
4. Brak zgłoszonych wniosków o zmianę porządku obrad. Porządek obrad jednogłośnie
przyjęty.
5. Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Mariusz Juszczak i Piotr Urzędowski
6. Wybrano komisję wnioskową w składzie: Sławomir Januszewski i Andrzej Ludwiński
7. TF przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu:
· Tematy organizacyjne:
- Wydano informator – wszyscy zawodnicy, trenerzy, sponsorzy otrzymali po
raz pierwszy po egzemplarzu. Podziękowania dla Arka Forjasza za duży wkład
pracy i przygotowanie Informatora
- Udoskonaleno system pomiaru sprzętu dla gr. A – sprzęt oklejony i
skatalogowany - podziękowania dla nowego mierniczego klasy Jurka
Miśkowa,
- Zlikwidowano biuro w W-wie i przeniesiono do Kamienia Pomorskiego –
miejsca prowadzenia księgowości
- Porządkowanie zapisów KRS – wieloletnie zaniedbania (brak zmian od 6 lat) –
wynajęta kancelaria prawna w celu zakończenia sprawy, sąd zatwierdził
aktualizację, przekazane do organu nadrzędnego (Ministerstwo Sportu)sprawa w toku,
- Zorganizowano WZC – w I kw sprawozdawcze, we wrześniu sprawozdawczowyborcze
- Zorganizowanie zebrań Zarządu - 1 x kwartał oraz podczas regat,
- Zakończono proces reorganizacji zarządzania stroną WWW PSKO –stworzone
kategorie dostępów i nadane dostępy, pełna jawność uchwał i protokołów
WZC i Zarządu
· Sport
- Podziękowania dla Magdy Abramowicz za prowadzenie rankingów,
- Zorganizowano podsumowanie rankingu podczas pierwszej eliminacji – Puck
- podziękowania dla Basi Dziekańskiej,
- Opracowano kalendarz regat na sezon 2013,
- Opracowano nowy regulamin współzawodnictwa PSKO – podziękowania dla
Komisji Regulaminowej,
- Stworzono plan pracy z reprezentacją PSKO,
- Wyłoniono w drodze konkursów trenerów na MŚ, ME i DME
- Wyłoniono reprezentację na MŚ i ME i DME.
· Finanse
- Uporządkowano finanse Stowarzyszenia,

- Zatwierdzono plan kont,
- Księgowość została przeniesiona do Kamienia Pom.,
- Rozliczono program Nivea,
- następnie Skarbnik PSKO Arkadiusz Lenkowski przedstawił szczegółową
informację o stanie finansów – przewiduje się, że rok zamknie się wynikiem
dodatnim ok. 30 000,00 zł.,
8. Artur Wróblewski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – załącznik do protokołu
9. Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu PSKO za rok 2013 – 22
głosy ZA, 0 PRZECIW - Zarząd otrzymał absolutorium,
10.Zgłaszanie kandydatów do Zarządu na kolejną kadencję:
· Przekazano pisemną zgodę Arkadiusza Komorowskiego na kandydowanie do
Zarządu,
· Zgłoszono następujące kandydatury:
- Arkadiusz Komorowski
- Arkadiusz Lenkowski
- Przemysław Struś
- Barbara Dziekańska
- Paweł Placzke – przedstawiciel rodziców
· Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów ogłosiła wyniki:
- Arkadiusz Komorowski – 18 głosów
- Arkadiusz Lenkowski – 22 głosy
- Przemysław Struś – 22 głosy
- Barbara Dziekańska – 22 głosy
- Paweł Placzke – 22 głosy
- 1 karta do głosowania była pusta
11.WZC podjęło uchwałę numer 6/13 w sprawie wyboru członków Zarządu PSKO w składzie: A.
Komorowski, A. Lenkowski, P. Struś, B. Dziekańska, P. Placzke
12.Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
· Przekazano pisemną zgodę Dariusza Dołegi na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej,
· Zgłoszono następujące kandydatury:
- Katarzyna Dzik,
- Artur Wróblewski,
- Roman Gryglewski,
- Dariusz Dołęga.
· Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów ogłosiła wyniki:
- Katarzyna Dzik – 17 głosów
- Artur Wróblewski – 20 głosów
- Roman Gryglewski – 4 głosy
- Dariusz Dołęga – 19 głosów
13.WZC podjęło uchwałę numer 7/13 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej PSKO w
składzie: K. Dzik, A. Wróblewski, D. Dołęga.
14.W sprawach różnych:
· TF omówił współpracę z PZŻ w zakresie programu Energa. Przeprowadzono dyskusję
nt. temat.
· Zarekomendowano, żeby Zarząd znalazł sponsora, w szczególności dla kadry PSKO
· Zaproponowano, żeby regaty w Pucku na przełomie kwietnia i maja miały
współczynnik 1.6 dla gr. B,
· Mariusz Juszczak przedstawił informację na temat spotkań IODA Technical
Committee. Przeprowadzono dyskusję na temat przepisów klasowych, które
zakazują umieszczania reklam sponsora na żaglach,

·

Zgłoszono wniosek do Zarządu, żeby wystosował formalny wniosek do IODA o
przywrócenie starego zapisu przepisów klasowych, zgodnego z przepisami ISAF,
dotyczącego reklamowania w klasie Optimist
· A. Wróblewski zaprezentował analizę wyników Polaków z ostatnich 6 lat ME i MŚ.
· Zgłoszono wniosek o honorowe członkowski PSKO dla Andrzeja Lutomskiego –
przegłosowany jednogłośnie.
15.TF zamknął zebranie.

Uchwała Zarządu PSKO z dn. 21.09.2013
Zarząd ukonstytuował się w składzie:
− Przemysław Struś – Vice Prezydent
− Arkadiusz Lenkowski – Skarbnik
− Paweł Placzke – sekretarz
− Barbara Dziekańska – członek Zarządu
− Arkadiusz Komorowski – członek Zarządu.
Tomasz Figlerowicz – Prezydent – wybrany na WZC we wrześniu 2012, kadencja trwa.

