Warszawa, 2 listopada 2009
Protokół nr 1

I Walne Zebranie Klubu Turystycznego „Hoża 69”
Obecni na zebraniu członkowie klubu:
1. Klara Malinowska
2. Maciej Pfützner
3. Paulina Sokół
4. Joanna Urban
Porzadek
˛
obrad:
1. Wybór przewodniczacego
˛
i protokolanta zebrania
2. Wybór Zarzadu
˛ Klubu
3. Ustalenie wysokości składki członkowskiej
4. Przyj˛ecie nowych członków
5. Dyskusja otwarta
Pierwsze walne zebranie Klubu Turystycznego „Hoża 69” zostało otwarte o godzinie 18:20
przez prezes klubu Joann˛e Urban. Na poczatku
˛
zebrania Maciej Pfützner został wybrany przez
aklamacj˛e przewodniczacym
˛
zebrania, a obecny Rafał Bombolewski sekretarzem.
W głosowaniu jawnym Joanna Urban została jednogłośnie wybrana na prezesa zarzadu
˛ pierwszej kadencji. Nast˛epnie zaproponowała kandydatur˛e Macieja Pfütznera na wiceprezesa zarzadu.
˛
Maciej Pfützner zgodził si˛e i został wybrany jednogłośnie wiceprezesem. Prezes Joanna Urban zaproponowała również kandydatur˛e nieobecnej Alicji Piłacik, (która przysłała swoja˛ pisemna˛ zgod˛e)
na stanowisko skarbnika. Alicja Piłacik została wybrana jednogłośnie. Pierwszy zarzad
˛ został wybrany na kadencj˛e skrócona˛ - do maja 2010 roku.
Nast˛epnie odbyła si˛e dyskusja nt. wysokości składki członkowskiej. Po konsultacji z Walnym
Zgromadzeniem Członków, Zarzad
˛ podjał
˛ uchwał˛e nr 1/2009 w sprawie wysokości i terminów
płatności składki (10 PLN rocznie).
Uchwała˛ nr 2/2009 Zarzad
˛ Klubu przyjał
˛ sześcioro nowych członków, którzy wyrazili ch˛eć
uczestnictwa (wymienionych poniżej).
1. Piotr Bogdanowicz
2. Rafał Bombolewski
3. Dominik Chrzastowski
˛
- Wachtel
4. Marek Szczepańczyk
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5. Katarzyna Złowodzka
6. Łukasz Zinkiewicz
Ostatnim punktem obrad była dyskusja otwarta, w której wszyscy członkowie składali propozycje dotyczace
˛ rozwoju i działalności klubu. Najważniejsza cz˛eść rozmowy dotyczyła organizowania przez klub wycieczek oraz różnych form aktywności. Ostatnim punktem poruszonym
przez członków klubu była kwestia promocji i rozwoju klubu. Pojawiły si˛e dwa pomysły dotyczace
˛ promocji naszej działalności: wysyłanie informacji na temat klubu przez wydziałowy e-mail
oraz rozwieszenie plakatów w budynkach Wydziału Fizyki.
Na tym zakończono I walne zebranie Klubu.
Sekretarz Zebrania
Rafał Bombolewski

Przewodniczacy
˛ Zebrania
Maciej Pfützner
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Prezes Zarzadu
˛
Joanna Urban

Opiekun Klubu
dr Rafał Kasztelanic
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