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PROTOKÓŁ 
 

Zebranie  Zarządu Głównego STS  
poprzez sieć Internet i telekonferencji 

 

Prezes Stowarzyszenia Jarosław Cyrynger     na drodze elektronicznej połączył się i powitał 

zebranych. Następnie otworzył  zebranie  przedstawiając jego  cel i tematykę . 

W spotkaniu udział wzięli:  

-  Jarosław Cyrynger         -  Prezes Stowarzyszenia 

-  Hanna Jesionowska       -  Prezes Koła Warszawa 

-  Wiesława Świątek         -  Członek Zarządu 

-  Wojciech Kaźmiński      -  Skarbnik 

-  Maria Tabaczyńska       - Sekretarz 

-  Sławomir  Rotengruber -  Prezes Koła Zabrze 

-  Antoni Leśniczek          -  Członek  KR . 

-  Jolanta Zytke                 - Przew. Komisji Rewizyjnej, 

Co stanowi kworum  i  Zebranie jest prawomocne. 

 

Spotkanie dotyczyło poniżej przedstawionych zagadnień : 

1. Wprowadzenie zmiany w regulaminie Zarządu Głównego dotyczącego formy zebrania i 
podejmowania uchwał. – podjęcie uchwały .      

2. Podjęcie uchwały o przedłużeniu kadencji do następnego walnego zebrania 

3.  Odwołania  Walnych  Zebrań Członków Kół  oraz Ogólnego Walnego Zebrania  Członków 
Stowarzyszenia  

4.  Przygotowanie głosowania nad bilansem  i przeprowadzenie głosowania w przedziale czasu:  od 
chwili otrzymania informacji  do 15 czerwca – podjęcie uchwały 

 głosowanie telefoniczne SMS, przez mail lub listowne  

 dla mających tel. przygotowanie dwóch SMS z:  1 wytłumaczeniem na co głosujemy i linkiem 
do bilansu,  2 głosowaniem; tak , nie,  wstrzymuje się 

 dla posiadających mail: wysłanie bilansu e-mailem i głosowaniem,  tak , nie,  wstrzymuje się 

 dla osób bez ww. kontaktów listownie z kopertą i  znaczkiem zwrotnym  

prośba o  przygotowanie/ustalenie/pozyskanie aktualnych nr tel. i/lub adresu e-mail Członków w 
kołach i określenie na osobnych listach nazwisk:   dla SMS, dla E-Maili, i dla POCZTY 
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5.   Ustalenie terminu i miejsca kolejnego Walnego Zebrania – propozycja: 18-20 czerwca 2021 Sulejów 

„Dresso” ,  Wilga  lub inne . Po rozpoznaniu warunków przygotuje się propozycje do przegłosowania 
w terminie na m-c przed  Zebraniem. 

6.    Wolne wnioski 

 

 Po dyskusji w powyższych tematach przyjęto kolejne uchwały oraz stwierdzono iż  działalność 

obecnych Zarządów będzie kontynuowana  zgodnie z przyjętymi ustaleniami.  

Prezesi przedstawią  szczegółowe sprawozdania z dotychczasowej działalności Kół.   

Zobowiązano się również do prowadzenia rozmów z członkami Stowarzyszenia  w  obu Kołach celem 

znalezienia chętnych do prowadzenia czynnej działalności w Stowarzyszeniu w następnej kadencji.  

 

Na  tym spotkanie zakończono i podpisano protokół, który sporządziła  

Sekretarz Maria Tabaczyńska         Maria  Tabaczyńska  

        

 

 


		2020-05-10T22:12:29+0200
	Jarosław Cyrynger




