Wrocław 01.07.2017r.

Protokół zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Klubu
Boksera w Polsce.
1.Zebranie odbywało się 01.07.2017. we Wrocławiu ul. Na Niskich Łąkach początek zebrania
o godz.18.30.
2.Otwarcie zebrania.
Przewodnicząca Klubu Boksera w Polsce przywitała zebranych.
3.Wybór Przewodniczącego Zebrania.
Agata Hajda zaproponowała kandydaturę p.Iwony Magdziarskiej – kandydaturę przyjęto
jednogłośnie.
4.Wybór Prezydium zebrania.
Przewodnicząca zebrania podała kandydatury p.Haliny Jandy i p.Marka Lewandowskiego –
kandydatury przyjęto przy 1 głosie „wstrzymującym się od głosu”.
5.Wybór protokolanta zebrania.
p.Iwona Magdziarska podała kandydaturę Agaty Hajdy – kandydaturę przyjęto jednogłośnie.
6.Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
Przewodnicząca zebrania stwierdziła ważność i prawomocność odbywającego się zebrania.
7.Wybór komisji mandatowej.
Przewodnicząca zebrania zaproponowała dwuosobową komisję w składzie:
Sławomir Idzikowski i Waldemar Mrowiec – kandydatury przyjęto jednogłośnie.
8.Wybór komisji wnioskowej.
Przewodnicząca zebrania podała kandydatury p.Romany Mrowiec i Patrycji Wojdery –
kandydatury przyjęto jednogłośnie.
9.Wybór komisji skrutacyjnej.
-p.Iwona Magdziarska podała kandydaturę p.Michała Wernera

-p.Andrzej Ciechulski podał kandydaturę p.Mateusza Idzikowskiego - – kandydatury przyjęto
przy 1 głosie „wstrzymującym się od głosu”.
10.Przyjęcie porządku obrad.
Zebrani przyjęli zaproponowany porządek obrad jednogłośnie.
11.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
Jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego zebrania (protokół zamieszczony został na
stronie internetowej Klubu Boksera w Polsce i jego kopia była do wglądu na zebraniu).
12.Odczytanie sprawozdań.
- sprawozdanie z działalności Klubu Boksera w Polsce odczytała p.Iwona Magdziarska
- sprawozdanie hodowlane odczytała p.Ewa Dolińska
-sprawozdanie finansowe i Komisji Rewizyjnej odczytał p.Andrzej Ciechulski.
13.Dyskusja nad sprawozdaniami.
-p.Marek Lewandowski – kolejny raz zwrócił uwagę zebranym na przekazywanie
nieprawdziwych danych dotyczących ilości szczeniąt białych i z rozszczepami
-p.Marzena Ciechulska zgłosiła wniosek o zamknięcie dyskusji nad sprawozdaniami –wniosek
przyjęto jednogłośnie.
14.Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu Boksera w Polsce.
Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi.
15.Uchwalenie planu pracy i preliminarza na rok bieżący.
Przewodnicząca Klubu przedstawiła zebranym plan pracy i przedłożony wcześniej Komisji
Rewizyjnej preliminarz budżetowy.
16.Ustalenie liczby członków do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca zebrania zaproponowała:
- Zarzad Klubu – 5 członków, 2 zastępców
-Komisja Rewizyjna – 3 członków, 2 zastępców.
Propozycję ilości kandydatur przyjęto jednogłośnie.
17.Podawanie kandydatur do Zarządu Klubu.
-p.Iwona Magdziarska zgłosiła kandydatury członków dotychczasowego Zarządu

-p.Marzena Ciechulska podała kandydaturę p.Waldemara Mrowca – wyraził zgodę na
kandydowanie.
-p.Zdzisław Wajman podał kandydaturę Patrycji Wojdery – wyraziła zgodę na kandydowanie.
Jednogłośnie przegłosowano wniosek o zamknięcie listy.
18.Podawanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
-p.Iwona Magdziarska podała kandydatury dotychczasowych członków Komisji Rewizyjnej
p.Andrzej Ciechulski i p.Zdziasław Wajman – wyrazili zgodę na kandydowanie,
p.Dorota Dyjor- nie wyraziła zgody na kandydowanie.
-p.Iwona Magdziarska podała kandydaturę p.Marzeny Ciechulskiej – wyraziła zgodę na
kandydowanie.
-p.Sławomir Idzikowski podał kandydaturę p.Marka Lewandowskiego - nie– wyraził zgody na
kandydowanie.
-p.Zdzisław Wajman podał kandydaturę p.Marty Śnieżek-Wieloch – z przyczyn formalnych
nie mogła kandydować do komisji
-p.Sławomira Idzikowska podała kandydaturę p.Hanki Grzegorzewicz - z przyczyn formalnych
nie mogła kandydować do komisji
-p.Sławomir Idzikowski podał kandydaturę p.Przemysława Szwarczewskiego – wyraził zgodę
na kandydowanie.
-p.Iwona Magdzirska podała kandydaturę p.Michała Wernera – wyraził zgodę na
kandydowanie.
W związku z tym, że p.Miachał Werner wybrany został wcześniej do komisji skrutacyjnej
p.Iwona Magdziarska zaproponowała uzupełnić komisję skrutacyjną o kandydaturę p.Doroty
Dyjor – wyraziła zgodę i kandydaturę przyjęto jednogłośnie.
Komisja skrutacyjna udała się do osobnego pomieszczenia celem wypisania nazwisk ( w
kolejności alfabetycznej) na kartach do głosowania.
19.Wolne wnioski.
- wniosek p.Piotra Pawlaka o reprezentowanie Klubu podczas Atiboxu FH w 2017 r:
tak – 1 głos
nie- 22 głosy
wstrzymujący się od głosu- 3.

Wniosek został odrzucony.
-wniosek Zarządu Klubu dotyczący odejścia od losowania sędziów podczas tegorocznej
wystawy CEBS:
tak – 18 głosów
nie- 3 głosy
wstrzymujący się od głosu- 4.
Wniosek został przyjęty.
- wniosek Zarządu Klubu dotyczący ufundowania nagrody na wystawę CEBS w konkurencji
Najlepsza Głowa :
tak – 24 głosy
nie- 0 głosów
wstrzymujący się od głosu- 2.
Wniosek został przyjęty.
- Wniosek Zarządu Klubu dotyczący rankingu Klubu , pod uwagę brane będą 10 najlepszych
wystaw psa :
tak – 26 głosów
nie- 0 głosów
wstrzymujący się od głosu- 0.
Wniosek został przyjęty.
- Wniosek Zarządu Klubu – do rankingu wystawowego dodawane będą dodatkowe punkty za
szkolenie:
tak – 25 głosów
nie- 1 głos
wstrzymujący się od głosu- 0.
Wniosek został przyjęty.
- Wniosek Zarządu Klubu o zmniejszenie składki członkowskiej o 50% i wpisowego o 50% z
równoczesną rezygnacją z dofinansowania wystawy Klubu wybieralnego:
tak – 26 głosów

nie- 0 głosów
wstrzymujący się od głosu- 0.
Wniosek został przyjęty.
-wniosek p.Marzeny Ciechulskiej aby Zarząd Klubu wydawał opinię dotyczącą swoich
członków w przypadku naruszania ich dobrego imienia przez osoby trzecie :
tak – 26 głosów
nie- 0 głosów
wstrzymujący się od głosu- 0.
Wniosek został przyjęty.
-wniosek p.Hanki Grzegorzewicz aby strona internetowa prowadzona była przez opłaconą ze
składek członkowskich osobę :
tak – 8 głosów
nie- 9 głosów
wstrzymujący się od głosu- 9.
Wniosek został odrzucony.
20.Głosowanie.
Komisja skrutacyjna rozdała uprawnionym do głosowania karty.
Po 10 minutowej przerwie na głosowanie karty zostały zebrane przez komisję skrutacyjną,
która udała się do osobnego pomieszczenia celem przeliczenia głosów i sporządzenia
protokołu.
21.Przewra.
22.Odczytanie wyników wyborów.
p.Izabela Potocka odczytała zebranym wyniki wyborów:
Zarząd Klubu Boksera w Polsce
- Iwona Magdziarska – 25 głosów
-Agata Hajda – 23 głosy
-Sławomira Idzikowska – 22 głosy
-Ewa Dolińska -20 głosów

-Jerzy Dyjor – 19 głosów
-Waldemar Mrowiec – 8 głosów
-Patrycja Wojdera - 5 głosów
Komisja Rewizyjna:
-Zdzisław Wajman – 23 głosów
- Andrzej Ciechulski -22 głosy
-Marzena Ciechulska – 12 głosów
- Michał Werner – 9 głosów.
- Przemysław Szwarczewski – 7 głosów
23.Zamknięcie zebrania.
Przewodnicząca zebrania dziękując zebranym za przybycie zamknęła odbywające się
zebranie.

Protokołowała
Agata Hajda.

