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Boszkowo 13.09.2014.

Protokół zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków
Klubu Boksera w Polsce.

1.Zebranie odbywało się na terenie ośrodka "Sadyba" w Boszkowie (k. Leszna).
Początek zebrania godz.16.
2.Otwarcie zebrania.
Zebranych przywitała przewodnicząca Klubu Boksera w Polsce p. Ewa Dolińska.
3.Wybór przewodniczącego zebrania.
p. Ewa Dolińska zgłosiła kandydaturę p. Iwony Magdziarskiej ( wyraziła zgodę).
Kandydaturę przyjęto większością głosów.
4.Wybór prezydium odbywającego się zebrania.
p. Iwona Magdziarska zaproponowała jako prezydium aktualny skład Zarządu Klubu Boksera w
Polsce ( wszyscy członkowie Zarządu wyrazili zgodę).
Kandydatury zostały przyjęte większością głosów.
5.Wybór protokolanta zebrania.
p. Iwona Magdziarska zaproponowała kandydaturę Agaty Hajdy ( wyraziła zgodę).
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
6.Wybór Komisji mandatowej.
p.Iwona Magdziarska zaproponowała kandydatury p. Justyny Niestrój i p. Jerzego Dyjora ( wyrazili
zgodę).
Kandydatury zostały przyjęte większością głosów.
7.Wybór komisji wnioskowej.
p.Iwona Magdziarska zaproponowała kandydaturę p.Doroty Dyjor ( wyraziła zgodę),
Agata Hajda zgłosiła kandydaturę p.Anny Sekreckiej ( Wyraziła zgodę).
Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
8.Stwierdzenie ważności i prawomocności odbywającego się zebrania.
Zebrani stwierdzili ważność odbywającego się zebrania.
9.Zatwierdzenie porządku obrad.
Większością głosów zatwierdzono proponowany przez przewodniczącą zebrania porządek obrad.
10.Odczytanie protokołu z ubiegłorocznego zebrania sprawozdawczego członków Klubu Boksera w
Polsce.
Protokół został umieszczony na stronie internetowej i był do wglądu na odbywającym się zebraniu.
wszyscy członkowie Klubu mieli okazję zapoznać się z protokołem wcześniej w związku z tym
większością głosów odstąpiono od jego odczytania.
11.Odczytanie sprawozdania z działalności Klubu Boksera w Polsce za rok 2013/2014.

Sprawozdanie odczytała przewodnicząca Klubu Boksera w Polsce p.Ewa Dolińska.
12.Odczytanie sprawozdania hodowlanego za rok 2013.
Sprawozdanie odczytała przewodnicząca d/s. hodowlanych p.Iwona Magdziarska.
13.Odczytanie sprawozdania komisji rewizyjnej.
Sprawozdanie odczytała przewodnicząca komisji p.Hanka Grzegorzewicz.
14.Odczytanie sprawozdania komisji mandatowej.
sprawozdanie odczytała p.Justyna Niestrój ( protokół komisji w załączeniu).
15.Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
Głosując jednogłośnie "za" udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.
16.Dyskusja nad sprawozdaniami:
-p.Anita Garścia - propozycja obniżenia składki członkowskiej
-p.Dorota Dyjor - poparła aktualną wysokość składki ( 80 zł), w ramach zgromadzonych przez klub
funduszy powinniśmy opłacić profesjonalne opracowanie logo klubu
-p.Iwona Magdziarska - zabrała głos za pozostaniem przy aktualnej wysokości składki
-p.Anna Bogucka - jeżeli wspólnie znajdziemy pomysł na rozsądne wydatkowanie zgromadzonych
funduszy również optuje za utrzymaniem aktualnej wysokości składki
-p.Joanna Karpiszen - wykonanie kalendarza o tematyce zdjęć jej zdaniem przypadkowej ( mówiąc
o tegorocznym wydaniu) jest bezcelowe, jej zdaniem kalendarz powinien zawierać zdjęcia psów
rankingowych
-p.Anna Bogucka - wydanie kalendarza jest zasadne, powinien on zawierać np. zdjęcia
zwycięzców klubu,zwycięzców rankingu itp.
-p.Ewa Dolińska - wydając tegoroczny kalendarz zarząd poddał pomysł następcom, tematyka z
bokserem jako tematem wiodącym może być oczywiście różna
-p.Iwona Magdziraska - zamieszczając zdjęcia psów rankingowych musimy uwzględnić to,że
muszą to być zdjęcia profesjonalne
-p.Anna Szymańska -dobrym pomysłem jest zamieszczenie zdjęć bokserów sprzed lat.
17.Przyjęcie odczytanych sprawozdań.
sprawozdania zostały przyjęte przy jednym głosie "wstrzymującym się".
18.Ustalenie liczby kandydatów do zarządu i komisji rewizyjnej.
Jednogłośnie ustalono liczbę kandydatów:
- Zarząd Klubu - 5 członków , 2 zastępców
- Komisja Rewizyjna - 3 członków , 1 zastępca.
19.Zgłaszanie kandydatur do Zarzšdu Klubu.
-p.Ewa Dolińska zgłosiła ustępujący zarząd :p.Iwona Magdziarska
p.Anna Szymańska
p.Ewa Dolińska
Agata Hajda ( wyraziły zgodę )
p.Sylwia Orszulak ( nie wyraziła zgody na kandydowanie)
-p.Joanna Teisseire - zgłosiła kandydaturę p.Anny Boguckiej ( wyraziła zgodę)
-p.Marzena Ciechulska- zgłosiła kandydaturę p.Sławomiry Idzikowskiej ( wyraziła zgodę)
-p.Anna Bogucka - zgłosiła kandydaturę p.Jerzego Dyjora ( wyraził zgodę)
-Agata Hajda - zgłosiła kandydaturę p.Anny Sekreckiej ( wyraziła zgodę)
Jednogłośnie lista kandydatów do Zarządu została zamknięta.
20.Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
-p.Hanka Grzegorzewicz - zgłosiła kandydaturę p.Anity Garścia ( wyraziła zgodę)
-p.Aniata Garścia -zgłosiła kandydaturę p.Beaty Niemiec-Kubiak (nie wyraziła zgody)
-Agata Hajda - zgłosiła kandydaturę p.Doroty Dyjor ( wyraziła zgodę)
-p.Dorota Dyjor - zgłosiła kandydaturę p.Wiesława Idziorka ( wyraził zgodę)
-p.Beata Niemiec-kubiak - zgłosiła kandydaturę p.Dariusza Fabiszewskiego ( wyraził zgodę)
-p.Dariusz Fabiszewski - zgłosił kandydaturę p.Małgorzaty Pawlak ( nie wyraziła zgody).
Jednogłośnie zamknięto listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
21.Wybór kandydatów do komisji skrutacyjnej.
-p.Anna Sekrecka - zgłosiła kandydaturę p.Marzeny Ciechulskiej ( wyraziła zgodę)
-p.Marzena Ciechulska zgłosiła kandydaturę p.Izabeli Potockiej (wyraziła zgodę)
-p.Anna Bogucka - zgłosiła kandydaturę p.Sylwii Orszulak ( wyraziła zgodę)
-p.Anna bogucka - zgłosiła kandydaturę p.Joanny Teisseire (wyraziła zgodę)
-p.Anna szymańska - zgłosiła kandydaturę p.Roberta Wlaźlaka ( wyraził zgodę).

Jednogłośnie lista kandydatów do komisji skrutacyjnej została zamknięta.
22.Wydawanie kart do głosowania.
Komisja skrutacyjna wydała uprawnionym do głosowania po dwie karty do głosowania ( z lista
kandydatów do Zarządu Klubu i drugą z listą kandydatów do Komisji Rewizyjnej)
23.Głosowanie.
24.komisja skrutacyjna po zakończonym głosowaniu zebrała głosy i udała się do osobnego
pomieszczenia celem przeliczenia głosów.
25.Wolne wnioski.
Wnioski zgłaszane przez zebranych spisane zostały przez komisję wnioskową ( protokół w
załączeniu), każdy zgłaszany wniosek głosowany był oddzielnie.
26.Odczytanie wyników głosowania .
Komisja skrutacyjna odczytała zebranym dzisiejsze wyniki głosowania.
Zarząd Klubu: p.Jerzy Dyjor - 21 głosów
p.Iwona Magdziraska -18 głosów
p.Anna Bogucka -15 głosów
p.Sławomira Idzikowska -15 głosów
Agata Hajda - 14 głosów
p.Anna Sekrecka - 10 głosów
p.Ewa Dolińska -10 głosów
p.Anna Szymańska - 8 głosów.
W związku z taką samą liczbą głosów uzyskaną przez p.Ewę Dolińską i p.Annę Sekrecką
konieczne było ponowne głosowanie pomiędzy paniami.
p.Ewa Dolińska - zrezygnowała z dalszego kandydowania. Ponowne głosowanie nie było
konieczne.
Komisja Rewizyjna:p.Dorota Dyjor
p.Dariusz Fabiszewski
p.Wiesław Idziorek
p.Anita Garścia.
27.Zamknięcie zebrania.
Przewodnicząca p.Iwona Magdzirska zamknęła zebranie dziękując zebranym za przybycie i
gratulując nowym władzom Klubu.

Protokołowała
Agata Hajda.

