Charzykowy 25 lipca 2014 roku

!
!
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PSKO
!
!
Udział w zebraniu wzięli:
!
1.
2.
3.
4.
5.

!

Dziekańska Barbara ( D.B.)
Lenkowski Arkadiusz ( A.L.)
Struś Przemysław ( S.P.)
Komorowski Arkadiusz ( A.K.)
Figlerowicz Tomasz ( F.T.)

Zebranie otworzył prezydent PSKO, przywitał zebranych. Na przewodniczącego
zebrania wybrano jednogłośnie F.T.

!

1. Zarząd zatwierdził w formie uchwały treść ogłoszenia o wyłonienie trenera na DME
- wyniki konkursu wraz z powołaniem do 30.07.2014 roku.
• wszyscy za
2. Zarząd przyjął propozycję F.T. na przebudowę strony www z uwagi na większą
łatwość umieszczania informacji na FB, tak aby FB był na samej górze strony.
• wszyscy za
3. Egipt. zarząd poddał pod głosowanie :
„Zarząd PSKO wyrażą zgodę na dalsze rozmowy dotyczące planowanej organizacji
miejsca treningowego w Egipcie - zgodnie z rozmowami oraz zaproszeniem z
ministerstwa Egiptu do wizyty. Wskazano T.F. do wyjazdu, jednocześnie zatwierdzając
fundusz reprezentacyjny w wysokości około 500 euro.
• wszyscy za
4. Organizacja MŚ w Kamieniu Pomorskim 2015:
F.T. - przedstawił podpisane porozumienie o współpracy z gminą Kamień Pomorski,
oraz omówił aktualny stan przygotowań wraz z relacją ze spotkania w Irlandii podczas
ME z V-CE prezydentem I.O.D. A., całość uzupełnił S.P. ,
ustalono:
- podczas regat SŻO w Poznaniu Zarząd spotka się z osobami (firmami), jakie złożą
wstępne propozycje o organizację MŚ,
- po spotkaniu zarząd dokona wyboru osoby(firmy) do 3 sierpnia 2014 roku,
- w przypadku braku ofert jw. zostanie ogłoszone kolejne zapytanie,
- w przypadku konieczności wyjazdu na MŚ do Argentyny F.T. celem podpisania
umowy - zgodnie z sugestią I.O.D.A, zarząd - nawet w przypadku gdy pobyt
sfinansuje gmina - rekomenduje, aby podczas wizyt zarządu I.O.D.A. podczas MM
PSKO we wrześniu, upoważnić jadących tam członków zarządu L.A. i K.A. , albo
dokonać zamiany.
- L.A. - zgłosił konieczność jak najszybszego wyboru osoby prowadzącej
bezpośrednio MŚ, jak i wyboru miejsc noclegowych, producenta łodzi itd.,
- planowane kolejne spotkanie osób odpowiedzialnych z Zarządu PSKO z władzami
miasta jak i kooperantami 15 - 17 sierpnia 2014 w Kamieniu Pomorskim.
• wszyscy za
5. Zarząd PSKO podjął uchwałę w sprawie dofinansowania zakupu strojów w tym
sezonie reprezentantów ME, MŚ i DME - w kwocie 500,00 zł.
wszyscy za.
6. Zarząd zobowiązał S.P. , aby do dnia 31 lipca 2014 roku zakończył rozliczenie ME.

!

Na tym zakończono i podpisano
———————————————-(PODPISY)

