Walne zebraniesprawozdawczo-wyborcze Klubu Turystycznego PTTK w Koninie 13 marca 2018 roku

W zebraniu uczestniczyło finalnie 47 członków Klubu Turystycznego PTTK w Koninie
Zebranie otworzył w drugim terminie prezes Klubu Piotr Pęcherski. Zaprosił do
Posady na wykład prof. Piotra Gołdyna, byłego członka klubu, o Rumunii. Do
prezydium zebrania zgłosił następujące osoby: Roman Kwaśniewski, Wanda
Gruszczyńska, Mira Ewa Olszak, Barbara Krysiak i Maria Brzoska. Skład został
przyjęty. Roman przedstawił porządek obrad, który zebrani przyjęli jednogłośnie.
Roman odczytał regulamin obrad, który został przyjęty. Zgodnie z nim Prezydium
pełniło rolę Komisji Uchwał i Wniosków, Mandatowej i Wyborczej.
W imieniu Prezydium zebrania Maria Brzoska stwierdziła prawomocność obrad.
Wydano 45 mandatów, co stanowi ponad 50 % członków.
Roman przedstawił i zarekomendował kandydatury nowych członków Klubu.
Grażyna Wilczyńska – przyjęta jednogłośnie
Tadeusz Wilczyński – przyjęty jednogłośnie.
Roman pogratulował nowo przyjętym członkom Klubu.
Piotr Pęcherski w imieniu ustępującego Zarządu odczytał sprawozdanie za
mijającą kadencję. Jolanta Meller-Ostrowska w imieniu Komisji Rewizyjnej
odczytała sprawozdanie. Postawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla
ustępującego Zarządu Klubu. W wyniku głosowania wszyscy członkowie
ustępującego zarządu uzyskali absolutorium.
Liczebność władz i długość kadencji ustalono przez głosowanie. Rozpoczęto
Najmłodsza latorośl klubowa Jolanta Pęcherska
procedurę wyborczą i poproszono o zgłaszanie kandydatur.
poznana na poprzednim walnym z mamą Anią
Roman zaproponował następujące osoby do Komisji Skrutacyjnej: Marię
Gruszczyńską, Marię Brzoską, Leszka Łyjaka, Darka Wąchnickiego, Jarka
Wertlewskiego, Jolę Kraskę i Bogdana Rachubę. Komisja przeprowadziła wybory.
Wanda przedstawiła plan imprez na 2018 rok.Zarząd przygotował wydruk planu.
Marek Chlebicki zaproponował w związku z przypadającym jubileuszem 20-lecia
Spacerków po zdrowie zdobycie odznaki Turysta Ziemi Konińskiej przez każdego
członka Klubu. Władek Wojtulewicz, organizator Zlotu Aktywu Turystyki Kolarskiej
PTTK, poinformował, że w Regulaminie Zlotu zawarty został zapis o możliwości
zdobycia TZK przez uczestników Zlotu.
Andrzej Łącki poinformował zebranych, że w kwietniu odbędzie się Nadzwyczajny
Zjazd PTTK, na którym uchwalony zostanie Statut PTTK. Andrzej uczulił na fakt,
Obecny Zarząd Klubu:
że od 1 lipca wejdzie ustawa dotycząca organizacji imprez turystycznych.
Zbigniew Szczypkowski – prezes
Bogdan Rachuba – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, odczytał protokół
Władysław Wojtulewicz – wiceprezes
wyborów. W głosowaniu wzięło udział 47 uprawnionych osób, wszystkie oddane
Mira Ewa Olszak – wiceprezes
głosy były ważne. W wyniku zebrań konstytuujących ustalono skład władz klubu.
Wanda Gruszczyńska – sekretarz
Nowy prezes Klubu Zbyszek Szczypkowski podziękował za okazane zaufanie,
Barbara Krysiak – skarbnik
ma nadzieję na wspólne podejmowanie ciekawych inicjatyw, zaprosił też do pracy
wszystkich członków Klubu. Podziękował za pracę ustępującym władzom.
Mira odczytała wnioski zgłaszane podczas obrad. Roman podziękował wszystkim,
życzył powodzenia nowym władzom Klubu i zamknął posiedzenie.

Prezydium zebrania i prezes Piotr
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Komisja Rewizyjna:
Tadeusz Wilczyński – przewodniczący
Jolanta Meller-Ostrowska – sekretarz
Teresa Mejer – członek
Oprac. W. Gruszczyńska

