Walne Zebranie
Członków Polskiego Stowarzyszenia
Regatowego Klasy Finn
!
!
Górki Zachodnie
27 września 2014

Przed spotkaniem…
!
!
Michał Skalisz commented on Polskie Stowarzyszenie Regatowe Klasy Finn's status.
Michał wrote: "Z programu wynika że jest to zebranie sprawozdawczo wyborcze, Na jaki okres
wybieracie nowe władze. Czy Finn jako klasa dalej ma szanse na udział w następnej Olimpiadzie tj
w roku 2020. Jest jakaś nowa konstrukcja . Omówcie to i napiszcie co o tym myślicie. Pozdrawiam i
życzę pomyślnych obrad."
Reply to this email to comment on this status.
See Comment

!
!

Przed	
  spotkaniem…
UPOWAŻNIENIE

!

Upoważniam Pana Piotra Pajora do zabierania w moim imieniu głosu we
wszystkich sprawach, które będą poruszane na Walnym Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia Klasy FINN, zgodnie ze Statutem i Regulaminem
Obrad.Upoważniam również do głosowania w moim imieniu na
Przewodniczącego Stowarzyszenia oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia
Klasy FINN
!

Janusz Marek Taber

!

PESEL 44061801099

!

Warszawa,22 września 2014 r.

Przed	
  spotkaniem…

Przed	
  spotkaniem…

---------- Forwarded message ----------!
From: Leslaw Swistelnicki <leslaw@marco-marine.com.pl>!
Date: Thu, 25 Sep 2014 14:55:18 +0200!
Subject: MPM 2015!
To: jokozaryn@gmail.com!

!

Cześć!
Prosiłeś mnie o zbadanie sprawy MPM 2015 w Kamieniu Pomorskim. Koledzy!
są zainteresowani, chcieliby jednak połączyć to za Słonkami i!
Laserami, żeby było taniej.!
Nasz kontakt w Kamieniu Pomorskim : Arkadiusz Lenkowski 605 332155,!
rozmowy prowadził z kolegą Mariusz.!

!

Równocześnie deklarujemy nasze poparcie dla działań i pracy!
dotychczasowego zarządu Stowarzyszenia i oddajemy w ten sposób nasze!
głosy poparcia.!
W Górkach niestety nie będziemy.!

!

Pozdrowienia!
Leslaw Swistelnicki POL 55!

!
leslaw@marco-marine.com.pl!
!

Marco Marine sp. z o.o.!
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 11!
tel/fax 91422 99 37!
tel 9142 30 225!
www.marco-marine.com.pl!
www.tohatsu.pl

Przed	
  spotkaniem…

Program Spotkania
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Regatowego Klasy Finn.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres całej kadencji zarządu
- sprawozdanie Prezesa PSRKF
- sprawozdanie Skarbnika PSRKF
- sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- dyskusja
6. Przyjęcie projektu uchwały:
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za cała kadencję, zatwierdzenie sprawozdania rocznego i udzielenie absolutorium zarządowi.
7. Wybory nowych władz stowarzyszenia na lata 2015 / 2016"
8. Przedstawienie planu działania PSRKF na rok 2015:
- omówienie propozycji kalendarza regat w roku 2015
- omówienie propozycji regulaminu Pucharu Polski w klasie Finn na rok 2015
- omówienie spraw członkowskich PSRKF
9. Sprawy różne
10. Zamknięcie zebrania

Stwierdzenie prawomocności obrad
Walnego Zebrania Członków Polskiego
Stowarzyszenia Regatowego Klasy Finn.

•

Zgodnie ze statutem Walne Zebranie odbywa się raz do roku
w okresie Mistrzostw Polski klasy Finn i jest ważne jeżeli w jego
posiedzeniu bierze udział co najmniej 50% członków Stowarzyszenia
obecnych na Mistrzostwach Polski.

•

Uchwały stowarzyszenia zapadają większością głosów. Głosują tylko
członkowie Stowarzyszenia Finn.

Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania !
i protokolanta

•

Przewodniczący: - propozycja Jan
Okulicz…

•

Protokolant: - propozycja Piotr Pajor…

Przyjęcie porządku obrad.!

•

głosowanie nad przyjęciem porządku obrad

Przyjęty porządek obrad
1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Regatowego Klasy Finn.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres całej kadencji zarządu
- sprawozdanie Prezesa PSRKF
- sprawozdanie Skarbnika PSRKF
- sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- dyskusja
6. Przyjęcie projektu uchwały:
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za cała kadencję, zatwierdzenie sprawozdania rocznego i udzielenie
absolutorium zarządowi.
7. Wybory nowych władz stowarzyszenia na lata 2015 / 2016
8. Przedstawienie planu działania PSRKF na rok 2015:
- omówienie propozycji kalendarza regat w roku 2015
- omówienie propozycji regulaminu Pucharu Polski w klasie Finn na rok 2015
- omówienie spraw członkowskich PSRKF
9. Sprawy różne
10. Zamknięcie zebrania

Sprawozdania Zarządu z działalności PSRKF

•

Przedstawienie sprawozdania Prezesa PSRKF
z działalności Stowarzyszenia za okres
od 29 września 2012 do 27 września 2014
Jan Okulicz

Sprawozdanie Zarządu z działalności PSRKF
Szanowni Koledzy
Trzy lata temu mała grupa inicjatywna - Kol.Kol Pajor, Binkowski, Jankowski, Nowakowski i Okulicz
postanowili założyć towarzystwo żeglarskie Mastersów w klasie Finn.
Ta inicjatywa, gdy tylko zaczęła się rozwijać, zainteresowała poprzedni zarząd i przerodziła się
w nowe Polskie Stowarzyszenie Regatowe Klasy Finn.
W chwili obecnej mamy 56 członków, prowadzimy normalną działalność stowarzyszeniową i sądzę, że
wyróżniamy się w polskim żeglarstwie regatowym poziomem naszej organizacji, programem, więzią
i dokonaniami.
Zostawmy na boku Mistrzostwa Polski i regaty, które regularnie ściągają ok 20-25 żeglarzy.
Naszym celem nadrzędnym, było ożywienie klasy, przypomnienie pewnej legendy łódki, które od 1952 roku
nieprzerwanie jest w programie olimpijskim. Z tych względów zaangażowaliśmy się w organizacje w Sopocie
tegorocznych Mistrzostw Świata Mastersow. Przyjechało 230 żeglarzy i pomimo naszej dość sceptycznej opinii
w niektórych kwestiach impreza zyskała pozytywne opinie.
Chcę Kolegów zapewnić, że celem ustępującego zarządu było i jest rozwijanie klasy, ściąganie nowych
członków w tym pomoc materialna i sprzętowa- naszym Kolegom.
Mogę tylko wyrazić ubolewanie, że nasza współpraca z PZŻ nie układa się tak jak byśmy sobie tego życzyli.

!
Jan Okulicz POL3
Prezes

Sprawozdanie Zarządu z działalności PSRKF
•

Spotkania zorganizowane przez zarząd PSRKF w okresie od 29 września 2012 do 27 września 2014"

•

Otwarte spotkanie z okazji zakończenia sezonu 2012 Zegrze, połączone ze spotkaniem
z autorem książki “Klasa Finn - ważna karta w historii polskiego żeglarstwa
regatowego” - Apolinarym Pastuszko

•

Szkolenie z przepisów regatowych żeglarstwa - Warszawa luty 2013. Ewa Jodłowska

•

Otwarte spotkanie na targach Wiatr i Woda 2013 promujące klasę Finn w środowisku żeglarskim.
Współpraca z redakcją magazynu “Żagle”. Warszawa marzec 2013

•

Szkolenie “Strategia i Taktyka Regatowa” Rafał Szukiel. Warszawa marzec 2013

•

Oficjalne wręczenie nagrody im. Leonida Teligi dla A. Pastuszko. Warszawa Stadion Narodowy maj 2013.

•

Z większości spotkań przygotowaliśmy dokumentację filmowo - fotograficzną.

•

Organizacja wspólnego treningu w Gdynii - czerwiec 2013. Prowadzący R. Szukiel

•

Organizacja wspólnego treningu w Sopocie - sierpień 2013. Prowadzący W. Szukiel

•

Wielokrotne spotkania z przedstawicielami Polskiego Związku Żeglarskiego

•

Spotkania z przedstawicielami Sopockiego Klubu Żeglarskiego w sprawie organizacji regat 2013 - 2014

•

Spotkania z przedstawicielami Finn Masters - Friedrich Mueller, Fons van Gent i Jan Denisson

•

Organizacja wspólnego treningu przed Mistrzostwami Świata Masters w Sopocie

•

Organizacja Mistrzostw Świata Masters 2014 w Sopocie łącznie z wieloma spotkaniami komitetu organizacyjnego.

•

Organizacja Mistrzostw Polski Masters 2014 Kiekrz.

Sprawozdania Zarządu z działalności PSRKF

•

Przedstawienie sprawozdania Skarbnika
PSRKF z działalności Stowarzyszenia
za okres od 29 września 2012 do 27 września 2014
Bogusław Nowakowski

Sprawozdania Zarządu z działalności PSRKF

•

Pozostałe sprawy z działalności Stowarzyszenia
za okres od 29 września 2012 do 27 września 2014
Sekretarz PSRKF
Piotr Pajor

Sprawozdania Zarządu z działalności PSRKF,
za okres od 29 września 2012
do 27 września 2014
sprawy załatwione w okresie czerwiec 2012 - wrzesień 2014
1. wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego
2. wysłano listy do PZŻ i WOZŻ z informacją o nowym zarządzie i nowym adresie
stowarzyszenia
3. wysłano listy do pozostałych związków OZŻ i klubów żeglarskich z informacją o
działalności nowego zarządu i z zaproszeniem do włączenia się do środowiska
Finnistów
4. wysłano listy do narodowych związków Finn oraz IFA, Mastersów, ISAF, RYA
5. wysłano zaproszenia do wielu kandydatów na członków stowarzyszenia.
6. przyjęto wielu nowych członków, uporządkowano sprawy członkowskie, prowadzona
jest lista członków (emaile i telefony kontaktowe), opracowano regulamin członkowski.
8. dla zorganizowania kolegów na starszych łódkach, uzgodniono wstępną definicję
Finnclassic - to na razie nie działa właściwie.
9. przebudowano stronę internetową www.finnclass.pl stronę prowadzimy we własnym
zakresie
10. uruchomiono Forum na stronie. Namawiamy do większej aktywności na forum
11. uruchomiono konto stowarzyszenia na Facebooku. Dzisiaj ponad 270 osób
otrzymuje informację na bieżąco - “like”. Jako stowarzyszenie mamy ***** (pięć
gwiazdek za aktywność na stronie) - popularyzacja klasy Finn

Sprawozdania Zarządu z działalności PSRKF,
za okres od 29 września 2012 do 27 września
2014
•

realizacja uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmiany statutu
w zakresie roku sprawozdawczego
na ‘od 1 maja do 30 kwietnia’

•

18 grudnia 2012, po zakończeniu pełnej rejestracji zgłoszono
oficjalnie zmianę do Urzędu Skarbowego wykorzystując zgłoszenie
aktualizacyjne NIP-2.

•

uzyskano potwierdzenie o przyjeciu nowego okresu sprawozdawczego ‘od 1 maja do 30
kwietnia’ i zmianie roku podatkowego od 3.10.2012 do 30.04.2014 (od 3 października
ponieważ dla US stowarzyszenie istnieje od tego dnia t.j. data wpisu do KRS

•

dzisiaj rozmawiamy i głosujemy nad wewnętrznym sprawozdaniem do 30 kwietnia

•

do US zgłaszamy pełne sprawozdanie po 30 kwietnia 2014

•

sprawozdanie pełne będzie poddane pod głosowanie na WZ 2014 przed uzyskaniem
absolutorium dla ‘starego zarządu’ i wyborami nowych władz.

Uporządkowanie numerów POL na żaglach,

•

otrzymaliśmy zestawienie numerów od
mierniczego PZŻ p. Pajączkowskiego

•

zestawienie zostało uporządkowane i opublikowane
na stronie stowarzyszenia.

•

ustalono z mierniczym że każdy certyfikat będzie
wydawany z POL który jest oznaczony jako wolny

•

wprowadzono numery osobiste dla m.in. kadry i właścicieli łódek
prywatnych.

•

numery osobiste są przekazywane i utrzymywane wyłącznie dla
członków stowarzyszenia

Sprawozdania	
  Zarządu	
  z	
  działalności	
  PSRKF,	
  
za	
  okres	
  od	
  29	
  września	
  2012	
  do	
  27	
  września	
  
2014
•

prowadzony ciągły nabór członków do PSRKF. W stowarzyszeniu jest zarejestrowanych
na dzisiaj 56 członków.

•

uzgodnienia z PZŻ spraw związanych z działalnością klasy Finn. Dokumenty, rejestracja,
informacje o stowarzyszeniu w PZŻ.

•

publikowano na bieżąco na stronie internetowej rywalizacje Pucharu Polski Klasy Finn

•

członkostwo w IFA - opłaty członkowskie,

•

stała współpraca z IFA w zakresie przekazywania do naszych członków sprawozdań z regat i innych wiadomości.

•

stała współpraca z IFA i przesyłanie informacji z polskiego rynku. W Finnfare ukazują się relacje z Polski oraz np.
informacja o książce A. Pastuszko.

•

dystrybucja naklejek IFA.

•

artykuły do Jachting, Żagli, Wiatr - dziękuję autorom artykułów

•

aktywność na Forum, stronie www.finnclass.pl i Facebooku - ponad 270 like’ów.

•

Wielka historia klasy Finn w Polsce. Zbieramy dokumentację na temat klasy Finn w Polsce. Chcemy utworzyć
archiwum materiałów klasy. Potrzebny ktoś, kto to poprowadzi.

Sprawozdania Zarządu z działalności PSRKF

•

Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej PSRKF z działalności Zarządu Stowarzyszenia za
okres od 29 września 2012 do 27 września 2014
Piotr Mazur

Propozycje uchwał

•

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od 29 września 2012
do 27 września 2014, zatwierdzenia sprawozdania rocznego, sprawozdania finansowego
i udzielenia absolutorium zarządowi.

•

propozycja tekstu uchwały:

Uchwała Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Regatowego Klasy Finn Nr 1/2014 z dnia 27 września 2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego, sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium zarządowi.
Walne Zebranie PSRKF uchwala co następuje:"
1. Przyjęto sprawozdanie z działalności zarządu PSRKF, za okres od 29 września 2012 do 30 kwietnia 2014 i od 1
maja 2014 do 27 września 2014 łącznie ze sprawozdaniem finansowym.
2. Walne Zebranie zatwierdza sprawozdanie roczne oraz udziela zarządowi absolutorium
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
•

głosowanie

Wybory nowych władz PSRKF

•

Statut PSRKF, rozdział IV, par.16:
Kandencja Władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.

•

Władze Stowarzyszenia pochodzą w wyboru. Odbywają się na następujących
zasadach:
- nie ogranicza się liczby kandydatów
- głosowanie jest jawne, o ile zgromadzenia nie uchwali inaczej
tę samą funkcję we Władzach Stowarzyszenia można pełnić tylko przez dwie kadencje.
- Prezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie w odrębnym głosowaniu.

•

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 4 do 7 osób, wybieranych przez Walne
Zebranie z możliwością kooptacji pomiędzy Walnymi Zebraniami nie więcej niż dwu
osób uchwałą Zarządu.
W skład Zarządu wchodzą zawsze:
- Prezes
- Skarbnik, będący też v-prezesem d.s. finansów
- Sekretarz
- Trener Klasy

Wybory nowych władz PSRKF
Wybory nowego Zarządu
zgodnie ze Statutem od 4 do 7 osób
propozycje kandydatów:
•

Prezes PSRKF - Jan Okulicz

•

Skarbnik PSRKF - v-ce prezes d.s. finansów - Bogusław Nowakowski

•

Sekretarz PSRKF - Piotr Mazur

•

Trener Klasy - Rafał Szukiel

Oraz:
•

Członkowie Zarządu - Marek Kubat i Marek Jarocki

Wybory nowych władz PSRKF

•

Wybory nowej komisji rewizyjnej PSRKF:

•

propozycje kandydatów:

•

kandydat nr 1: Jacek Bińkowski

•

kandydat nr 2: Dariusz Czapski

•

Wyznaczenie Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej - Jacek Bińkowski

Plan działania PSRKF na rok 2015

Przedstawienie planu działania PSRKF na rok 2015:
- omówienie propozycji kalendarza regat w roku 2015
- omówienie propozycji regulaminu Pucharu Polski w klasie Finn na 2015
- omówienie spraw członkowskich PSRKF
- sponsor stowarzyszenia
- sprawy różne

Kalendarz regat 2015 - propozycja bardzo
wstępna
•

Puchar PZŻ Puck - 2-3 tydzień maja 2015 - regaty kwalifikowane do Pucharu Polski 2014 ranking: 1,2

•

Puchar Warszawy - czerwiec 2015 - regaty kwalifikowane do Pucharu Polski 2014?, ranking: 1

•

Puchar Prezydenta Miasta Gdynii - czerwiec 2015 regaty kwalifikowane do Pucharu Polski 2015? ranking:1

•

Nord Cup 2014, Górki Zachodnie - czerwiec/lipiec 2015 regaty kwalifikowane do Pucharu Polski 2014
ranking: 1

•

Mistrzostwa Polski Masters 2015 - propozycja lipiec w Kamieniu Pomorskim,
czy tylko dla Mastersów - decyzja TAK,

•

Sopot Finn Cup - Sopot sierpień 2015, organizator Navigo.
czy regaty kwalifikowane do Pucharu Polski 2015?

•

Akademickie Mistrzostwa Polski wrzesień 2015. Czy się odbędą w roku 2015?
czy regaty kwalifikowane do Pucharu Polski 2015?

•

Mistrzostwa Polski - koniec września 2015 regaty kwalifikowane do Pucharu Polski 2015, ranking: 1,5

•

Meczowe Mistrzostwa Polski - październik 2015

•

Mistrzostwa Warszawy październik 2015, regaty kwalifikowane do Pucharu Polski 2015, ranking: 1

Puchar Polski 2015 - propozycja

•

Funcjonowanie Pucharu Polski w roku 2015 odpowiedzialny był Piotr Mazur.
Jest propozycja aby kontynuował swoja pracę
w roku 2015

•

Regulamin Pucharu Polski 2015

•

Kwalifikowane regaty: Puchar PZŻ (wsp.1,2), Puchar
Warszawy (wsp. 1), Puchar Prezydenta Miasta Gdyni (wsp.
1) Nord Cup (wsp.1), Sopot Finn Cup (wsp.1), AMP???
(wsp. 1,2), MP (wsp.1,5), Mistrzostwa Warszawy (wsp.1)

•

Zatwierdzić współczynniki regat: w głosowaniu czy ankieta?

REGULAMIN PUCHARU POLSKI KLASY FINN 2015
- propozycja!
REGULAMIN PUCHARU POLSKI KLASY FINN 2014
1
Regaty o Puchar Polski klasy Finn rozgrywane są pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Regatowego Klasy Finn.
2
Puchar Polski klasy Finn jest cyklem regat rozgrywanych wg Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF i niniejszego regulaminu.
3
Puchar Polski klasy Finn jest otwarty dla wszystkich zawodników startujących na jachtach Finn i spełniających Przepisy klasy Finn.
4
Nadzór merytoryczny i organizacyjny sprawuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Regatowego klasy Finn.
5
Prowadzona jest następująca klasyfikacja:
a
Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Open
b
Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Junior (do 22 roku życia)
c
Puchar Polski klasy Finn - klasyfikacja Masters (powyżej 39 roku życia).
6
Do Klasyfikacji Pucharu Polski klasy Finn 2014 zalicza się następujące imprezy:
wg zestawienia…
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Do punktacji Pucharu Polski liczone będzie najlepsze 6 z 8 imprez.
Ustala się następującą punktację w regatach kwalifikacyjnych:
1 miejsce : 50 pkt
2 miejsce : 47 pkt
3 miejsce : 44 pkt
4 miejsce : 42 pkt
5 miejsce : 40 pkt
6 miejsce : 39 pkt
7 miejsce : 38 pkt i tak dalej co jeden punkt w dół
W przypadku wystąpienia na minimum jednych regatach liczonych do Rankingu Pucharu Polski 2014 większej ilości łódek klasy
Finn niż 44, przyjmiemy punktację do wszysktich imprez zgodnie ze schematem:
1 miejsce : 100 pkt
2 miejsce : 94 pkt
3 miejsce : 88 pkt
4 miejsce : 84 pkt
5 miejsce : 80 pkt
6 miejsce : 78pkt
7 miejsce : 77 pkt i tak dalej co jeden punkt w dół

18
19
20
21
22
23
24
25
26 W regatach, w których sklasyfikowano mniej niż 4 jachty, nie będą przyznawane punkty rankingowe.
27 W przypadku wystąpienia na zawodach w ramach Pucharu Polski zawodników nie będących członkami PSRKF i wyprzedzenia
zawodników będących członkami Stowarzyszenia, zawodnik będący członkiem Stowarzyszenia bedzie miał przyznane punkty do
Rankingu zgodnie z zajętym miejscem w klasyfikacji zawodów, a nie z Polaków.
28 W przypadku wystąpienia na zawodach w ramach Pucharu Polski zawodników zagranicznych nie będących członkami PSRKF i
wyprzedzenia zawodników będących członkami Stowarzyszenia, zawodnik będący członkiem Stowarzyszenia bedzie miał
przyznane punkty do Rankingu zgodnie z zajętym miejscem w klasyfikacji zawodów, a nie z Polaków.
29 W przypadku uzyskania równej sumy punktów przez zawodników ubiegających się o Puchar Polski klasy Finn decyduje lepsze
miejsce zajęte w Mistrzostwach Polski klasy Finn. W przypadku dalszych remisów decyduje lepsze miejsce zajęte w Mistrzostwach
Polski Masters. Klasyfikacja końcowa będzie ogłoszona po ostatnich regatach liczonych do klasyfikacji Pucharu Polski.
30 Warunkiem klasyfikacji w Pucharze Polski klasy Finn jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 200 złotych (100 złotych w
przypadku wniesienia opłaty do 1 maja 2014) od jachtu na konto bankowe stowarzyszenia. Opłata startowa powinna być
wniesiona najpóźniej przed ostatnimi regatami z Kalendarza Regat przedstawionego w punkcie 6.

Plan działania PSRKF na rok 2013 / 2014

•

omówienie spraw członkowskich

Sprawy członkowskie - składki za rok 2015
Propozycja zgłoszona na spotkaniu"
•

wysokość składek w roku 2014 wnoszonych do 30 kwietnia 2014, wynosiła 100 zł / 25 zł

•

wysokość składek w roku 2014 wnoszonych po 1 maja 2014, wynosiła 200 zł / 50 zł

•

wysokość składek w roku 2015 będzie wynosiła: propozycja pozostawienia wysokości
składek w roku 2015 na poziomie roku 2014

•

głosowanie - zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2015.

•

niższe składki będą dotyczyły również wszystkich osób przystępujących do
stowarzyszenia w danym roku kalendarzowym po 1 maja.

•

rekomendacja Zarządu: razem ze składką członkowską należy wnosić opłatę składki do
IFA (naklejka) - około 25Euro

Składki członkowskie do IFA

•

opłaty członkowskie IFA są niezależne od składek członkowskich PSRKF.

•

ilość zgłoszeń z Polski przekłada się na ilość miejsc w regatach MŚ i ME

•

opłata członkowska IFA w roku 2014 wynosiła 25 Euro

•

do tej pory opłatę wnosił PZŻ, w roku 2014 PZŻ wniósł składkę do PSRKF w
wysokości 10 opłat członkowskich, pozostali członkowie zapłacili
indywidualnie składki na konto stowarzyszenia.
Skarbnik przesłał całą kwotę do IFA

•

naklejki IFA zostały przysłane na adres stowarzyszenia i przekazane kadrze,
oraz tym członkom, którzy opłacili składkę IFA.

Sprawy różne. Jeszcze do zrobienia
•

Zakończenie sezonu 2014 - nagrody za Puchar Polski 2014 dla kat. Open, Junior i dla Masters

•

Kalendarz regat 2015 będzie gotowy na początku roku. Zostanie przesłany do IFA i NFA z
zaproszeniem do regat.

•

Mistrzostwa Polski Masters 2015 - propozycja Kamień Pomorski

•

Sprzęt organizujemy we własnym zakresie. Giełda.

•

Pomoc Marcina Owczarkiewicza w zakresie doposażania łódek, spraw pomiarowych i rozwiązań
technicznych. Marcin pracuje w Devoti. Jest mierniczym klasy Finn uznanym przez IFA.

•

Wspomnienia Michała Skalisz zostały opublikowane. Czy możemy namówić innych Legends na
napisanie wspomnień? Jest na to duże zapotrzebowanie.

•

Utworzenie archiwum klasy Finn. Kto się tym zajmie?

•

Utworzenie bazy danych zdjęć i filmów - potrzebny fotograf i odpowiedzialny za bazę mediów.

•

Relacje z regat: propozycja: relacje pisze ten kto wygra lub zajmie najwyższe miejsce w regatach).
Proszę relację wysyłać do sekretarza.

Zakończenie spotkania

•

Dziękujemy za przybycie

