Opole 06.09.2013r.

Protokół zebrania sprawozdawczego członków Klubu Boksera w Polsce.

1.Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywało się na terenie strzelnicy PZŁ w Opolu.
2.Wybór przewodniczącego zebrania.
Pani Ewa Dolińska podała kandydaturę p. Iwony Magdziarskiej na przewodniczącą zebrania.
Kandydatura została przegłosowana jednogłośnie.
3.Wybór protokolanta.
Pani Ewa Dolińska podała kandydaturę Agaty Hajdy.
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
4.Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
Zebrani w głosowaniu potwierdzili ważność i prawomocność odbywającego się zebrania
jednogłośnie.
5.Wybór komisji mandatowej.
Jako kandydatury do komisji mandatowej podane zostały osoby :
- p. Urszuli Szrek
- p. Jerzego Dyjora
Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
Komisja sprawdziła ważność wydanych mandatów.
7.Odczytanie sprawozdania z ubiegłorocznego zebrania sprawozdawczego.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o odstąpieniu od odczytania powyższego sprawozdania.
Protokół sprawozdania pozostał do wglądu i został zamieszczony na stronie internetowej
klubu.
8.Odczytanie sprawozdania z działalności Klubu Boksera w Polsce za rok 2013/2014.
Sprawozdanie zostało odczytane przez Przewodniczącą Klubu p. Ewę Dolińską.

9.Odczytanie sprawozdania hodowlanego z rok 2013.
Sprawozdanie odczytała Przewodnicząca d/s. Hodowlanych p. Iwona Magdziarska.
10.Odczytanie sprawozdania komisji rewizyjnej.
Sprawozdanie odczytała p.Marzena Ciechulska.
Zalecenia komisji rewizyjnej:
-opracowanie regulaminu pracy Zarządu Klubu
-weryfikacja opłaconych składek w ZKWP przez członków klubu.
Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu Boksera w Polsce.

11.Dyskusja nad sprawozdaniami i wolne wnioski.
Poruszane tematy miały charakter wolnego wniosku ( p.Marek Lewandowski) i luźnej
dyskusji:
-p.Marek Lewandowski zgłosił wniosek dotyczący wydania pamiątkowego biuletynu
poświęconego historii Klubu Boksera w Polsce. Publikacja miałaby się ukazać przy okazji
Światowej Wystawy ATIBOX we Wrocławiu.
Wniosek przyjęto większością głosów.
- p.Ewa Dolińska przypomniała wszystkim zebranym o trwającym konkursie na nowe logo
klubu ( informacja na stronie internetowej klubu)
- p.Robert Wlaźlak wyraził swoją opinię dotyczącą sędziowania bokserów na wystawach w
Polsce. Niewielka ilość zgłaszanych bokserów powoduje, że odziały ZKWP jako organizatorzy
wystaw nie decydują się na zapraszanie specjalistów tej rasy.
12.Głosowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.
Podczas głosowanie udzielono absolutorium Zarządowi Klubu większością głosów.
13.Zamknięcie zebrania.
Przewodnicząca zebrania p. Iwona Magdziarska zamknęła tegoroczne zebranie dziękując za
przybycie.
Protokołowała
Agata Hajda.

