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PROTOKÓŁ

z zebrania Zarządu

Pomorskiego Związku Brydża Sportowego

Posiedzenie nr 13/2021-2025

Data spotkania 14/12/2021, 20:00 - 21:03

Miejsce spotkania Google Meet

Uczestnicy Członkowie Zarządu: Krzysztof Czapczyk, Piotr Darznik,

Kazimierz Dominiak, Jakub Kasprzak, Wojciech Ligman,

Janusz Liwosz, Mirosław Małypan, Marcin Wasłowicz

Goście: Michał Górski

Nieobecni Członek Zarządu: Marta Sikora

Porządek obrad:

1. Stan organizacyjny PWZBS

2. Łącza na stronie internetowej PWZBS

3. Bieżące koszty i wpisowe na turnieje

4. Kongres Bałtycki

5. Wolne wnioski i głosy

Ad 1 - Stan organizacyjny PWZBS

Prezes przedstawił wyniki prac związanych ze zmianą obsługi księgowej oraz

nawiązaniem współpracy z UG. Stan formalno - księgowy PWZBS na koniec roku

2021 nie budzi zastrzeżeń.

Ad 2 - Łącza na stronie internetowej PWZBS

Prezes przedstawił sprawę nieodpłatnego promowania komercyjnych

przedsięwzięć brydżowych na stronie PWZBS. Prezes zwrócił uwagę, że

kontaktował się w tej sprawie z założycielem szkoły, niestety bez rezultatów.
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Uchwała nr 25/2021-2025

Zarząd postanawia o usunięciu łącza do podmiotu trzeciego ze strony PWZBS.

Głosowało 6 członków zarządu: 5 za, 1 się wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Ad 3 - Bieżące koszty i wpisowe na turnieje

Prezes przedstawił kwestie rosnących bieżących kosztów związanych ze zmianą

lokalu, zmianą obsługi księgowej, podwyżkami BridgeSpider, koniecznością

wymiany sprzętu i inflacji.

Uchwała nr 26/2021-2025

§ 1

Zarząd postanawia podwyższyć wpisowe normalne i ulgowe o 5 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie od nowego roku (2022).

Głosowało 8 członków zarządu: 6  za, 2 się wstrzymało, nikt nie był przeciw.

Wpisowe od nowego roku (styczeń 2022):

Normalne: 30 zł

Ulgowe: 25 zł

Mł. szkolna: 10 zł (bez zmian)

Ad 4 - Kongres Bałtycki

● Skarbnik przedstawił wynik finansowy MKB 2021

● Prezes omówił temat ogłoszenia na Dyrektora MKB 2022

● Prezes przedstawił stan rozmów z Halą Stulecia i Ergo Areną jako

potencjalnymi lokalizacjami na MKB 2022
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Ad 5 - Wolne wnioski i głosy

● Janusz Liwosz poruszył temat stanu kart używanych w turniejach. Mirosław

Małypan poinformował o kurczących się zapasach nowych talii oraz o

pracochłonności wymiany kart. Prezes poinformował, że karty mają być

bezwzględnie wymienione.

● Kazimierz Dominiak poruszył temat formalności powiązanych z dotacjami

dla młodzieży.
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