Wrocław 11.02.2017.

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Klubu Boksera w Polsce.

1.Zebranie odbywało się w siedzibie oddziału ZKWP we Wrocławiu o godzinie 12.
2.Otwarcie Walnego Zebrania członków.
Przewodnicząca Klubu Boksera p. Iwona Magdziarska dokonała otwarcia i przywitała
wszystkich przybyłych na zebranie.
3.Wybór przewodniczącego zebrania.
Pan Andrzej Ciechulski podał kandydaturę p.Iwony Magdziarskiej- kandydaturę
przyjęto przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
4.Wybór protokolanta.
Pani Iwona Magdziarska podała kandydaturę Agaty Hajdy – kandydaturę przyjęto
jednogłośnie.
5.Stwierdzenie ważności i prawomocności odbywającego się zebrania.
Przewodnicząca zebrania potwierdziła ważność i prawomocność odbywającego się zebrania.
6.Przyjęcie porządku obrad.
Jednogłośnie postanowiono o wyborze komisji skrutacyjnej i mandatowej po podaniu
kandydatur do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
7.Podanie liczby członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca zebrania podała liczbę członków:
- Zarząd Klubu – 5 członków , 2 zastępców ( wybieramy 1 osobę)
-Komisja Rewizyjna – 3 członków , 2 zastępców ( wybieramy 2 osoby).
8.Podawanie kandydatur do Zarządu Klubu.
-propozycja Zarządu Klubu – p.Ewa Dolińska- wyraziła zgodę na kandydowanie

-p.Robert Wlaźlak – podał kandydaturę p. Marty Satbińskiej – wyraziła zgodę na
kandydowanie
-p.Robert Wlaźlak – podał kandydaturę p. Marzeny Ciechulskiej – nie wyraziła zgody na
kandydowanie
-p.Robert Wlaźlak – podał kandydaturę p.Zdzisława Wajmana – nie wyraził zgody na
kandydowanie
-p.Jerzy Dyjor– podał kandydaturę p.Marka Lewandowskiego – nie wyraził zgody na
kandydowanie
-p.Marzena Ciechulska– podała kandydaturę p.Izabeli Potockiej – wyraziła zgodę na
kandydowanie.
Zamknięto listę kandydatów do Zarządu Klubu.
9.Podawanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
-p.Dorota Dyjor– podała kandydaturę p.Marzeny Ciechulskiej – nie wyraziła zgody na
kandydowanie
-p.Andrzej Ciechulski– podał kandydaturę p.Zdzisława Wajmana – wyraził zgodę na
kandydowanie
-p.Dorota Dyjor – podała kandydaturę p.Roberta Wlaźlaka – wyraził zgodę na kandydowanie
-p.Robert Wlaźlak– podał kandydaturę p.Andrzeja Ciechulskiego – wyraził zgodę na
kandydowanie
Zamknięto listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
10.Wybór komisji skrutacyjnej.
-p.Iwona Magdziarska– podała kandydaturę p.Marka Lewandowskiego – wyraził zgodę
-p.Iwona Magdziarska– podała kandydaturę p.Sławomira Idzikowskiego – wyraziła zgodę
-p.Iwona Magdziarska– podała kandydaturę p.Marzeny Ciechulskiej – wyraziła zgodę.
11.Wybór komisji mandatowej.
-Agata Hajda – podała kandydaturę p.Sławomiry Idzikowskiej – wyraziła zgodę
-p.iwona Magdziarska– podała kandydaturę p.Roberta Wlaźlaka – wyraził zgodę.
12.Przerwa.
13.Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania.

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej ponownie wyjaśniła zasady głosowania.
14.Głosowanie.
15.Komisja skrutacyjna udała się do osobnego pomieszczenia celem podliczenia głosów.
16.Odczytanie wyników wyborów.
Pani Marzena Ciechulska odczytała wyniki głosowania:
- Zarząd Klubu

- p.Ewa Dolińska – 9 głosów
- p.Marta Stabińska – 2 głosy
-p.Izabela Potocka – 1 głos.

Oddano 1” nieważny” głos.
- Komisja Rewizyjna – p.Andrzej Ciechulski – 13 głosów
- p.Zdzisław Wajman - 11 głosów
+ p.Robert Wlaźlak-1.
17.Zakończenie zebrania.
Przewodnicząca zebrania dziękując wszystkim za przybycie zamknęła Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie członków Klubu Boksera w Polsce.

Protokołowała Agata Hajda.
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