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1. Sprawy organizacyjne.
W trakcie bieżącej kadencji z funkcji członka Zarządu ds. technicznych .Pogorii'' złożył rezygnację
Kol. Kazimierz Zając. Na jego miejsce Zarząd powołał kol. Krystiana Kapicę.

2. Spotkania klubowe.
Zarząd Górnośląskiego Oddziału PTTK wyznaczył dla naszego klubu następujące terminy poniedziałkowych
spotkań w świetlicy przy ulicy Darnrota 8:
• Styczeń: 14,28 Kwiecień: 15,29
• Luty: 11,25 Maj: 13,27
• Marzec: 11,25 Czerwiec: 10,24
Na spotkaniach tych kasjer Klubu - kol. Krystyna Sieradzka przyjmować będzie wszelkie wpłaty zaległe i bieżące.

3. Weryfikacja członków PTTK.
Zarząd Główny PTTK zarządził ogólnokrajową weryfikację członków wraz z wymianą dotychczasowych legitymacji. Nowa
legitymacja będzie miała kształt karty kredytowej z fotografią. W pierwszym kwartale 2002 roku wszyscy członkowie PTTK
będą wypełniali nowe deklaracje członkowskie załączając dwie fotografie paszportowe.

4. Składki klubowe i PTTK.
W ślad za Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 10.11.2001 przypomina się, że składka klubowa na rok 2002
wynosi 15 zł miesięcznie - ulgowa 8 zł miesięcznie.
Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Głównego PTTK składka członka PTTK wynosi: normalna 28 zł rocznie, ulgowa -14 zł
rocznie, przy czym ulgową składką objęci są ucząca się młodzież, emeryci i renciści.
Zarząd Klubu na posiedzeniu w dniu 09.12.2001 ustalił opłaty dodatkowe na zasilanie działalności statutowej klubu. Lista
opłat jest wywieszona na tablicy ogłoszeń na Ośrodku .Pogoria".
W związku ze stałymi zobowiązaniami Klubu wymagane jest regularne opłacanie powyższych należności na początku roku.
Osoby mające problemy fmansowe proszone są o uiszczanie opłat w ratach kwartalnych na początku każdego kwartału.

5. Weryfikacja członkówKlubu.
Zgodnie z zapowiedzą z października br. w miesiącu styczniu 2002 roku Zarząd dokona corocznej weryfikacji członków
Klubu. Przy weryfikacji uwzględnione będą wszelkie zaległości finansowe oraz aktywność w pracach na rzecz Klubu.
Osoby notorycznie zalegające z opłatami zostaną z przykrością przez Zarząd skreślone z listy członków Klubu. Szczególnie
rygorystycznie zostanie wyegzekwowane warunkowe przyznanie domków w 2001 roku.

6. Zabawa sylwestrowa.
W ślad za bardzo udanymi w ostatnich czterech latach zabawami sylwestrowymi na Pogorii organizatorzy tej są
skłonni powtórzyć ją w tym roku. Telefoniczne zgłoszenia przyjmują koledzy:
Marek Boratyński - tel. domowy 2687864
Edward Tomanek - tel. domowy 2500993

~

Z okazji Świąt Bożego narodzenia oraz Nowego Roku 2002 Zaaąd życzy wszystkim Członkom,
ich Rodzinom oraz Sympatykom klubu dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z uprawiania
sportu i turystyki żeglarskiej w nowym sezonie nawigacyjnym.
Równocześnie Zaaąd serdecznie dziękuje wszystkim aktywnym członkom klubu, którzy swą pracą w roku
2001 przyczyniali się do utrzymania klubu w stałej bieżącej działalności.

Z żeglarskim pozdrowieniem
Za Zarząd

Henryk Mierzwa - Komandor


