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Protokół z zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia SWAT z dnia 10 czerwca 2019
Zebranie zaplanowane na godz. 18 rozpoczęło się z 15 minutowym opóźnieniem. Na wstępie prezes przywitał
wszystkich obecnych i po sprawdzeniu listy z powodu braku kworum ogłosił termin kolejnego spotkania na 18 30
O godz. 18 30 prezes rozpoczął 2 termin zebrania od przedstawienia porządku obrad
1 Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta

2.Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie i zatwierdzenie porządku obrad
3 Sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu oraz komisji rewizyjnej

4. Glosowania nad przyjęciem sprawozdań uchwały nr
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5. Głosowanie uchwały nr 4 nad przyjęciem nowych członków według podpisanych deklaracji
6 Głosowanie uchwały nr 5 nad skreśleniem członków niepłacących składek

7 Wolne wnioski i dyskusja

8 Poczęstunek

Następnie Prezes na prowadzącego zebranie zaproponował swoja osobę. Kandydatura została przyjęta jednogłoŚnie.
Na protokolanta zgłosiłsię F. Jerc którego kandydaturę przyjęto równiez jednogłoŚnie
po czym Przewodniczącystwierdził kworum w 2 terminie. Ponieważ do porządl<u obrad nie zgłoszono uwag prezes
przystąpił do odczytania sprawozdań finansowego imerytorycznego/ a naStępnie poprosił przewodniczącego komisji

Rewizyjnej o odczyta nie sprawozda
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ia rocznego

Wszystkie sprawozdania po odczytaniu w podanejkolejnościzostałyprzyjęte jednogłoŚnie uchwałami nr 1-3
W kolejnym punkcie przegłosowano przyjęcie do stowarzyszenia nowych członków w osobach
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Madeja Marcin
Kusztal Beata
Swaczyna Leon
Kanclerz llona

po czym w związku z niepłaceniem składek wymienione osoby, w głosowaniu jednogłośnieskreślonoz listy członów

1,. Ardanowski Romuald
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Kiolbasa Jerzy
Jońca Robert
Jońca Marta

Stępniewska Karina
Kubica Roman

Oraz na własna prośbeKlimek Henryk
Na zakończenie obrad N Ayvazyan zgłosiławniosek o zamieszczenie na naszych stronach www listu otwartego do
władz kultury w naszym województwie zawierającego protest w sprawie polityki kulturalnej i ostatnich pochopnych

decyzjiw sprawie zwolnień w Teatrze Rozrywki w Chorzowie
Na jego mocy Prezes został zoobligowany do jego zredagowania i przeslania emailem do akceptacji przez członków

Stowarzyszenia izamieszczenia jego treścina portalach społecznościowych.Na tym zebranie zamknięto.
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