Protokół z Walnego

Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego

Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego.
9.06.2019 r.

Z uwagi na brak wystarczającej liczby członków klubu w pierwszym terminie zebrania, Walne Zebranie
Sprawozdwaczo - Wyborcze odbyło się w drugim terminie.
I. Prezes klubu - Adam Nowak otworzył zebranie.
2.

Sporządzono listę obecności.

3. Członkowie RKW wybrali prezydium poprzez głosowanie:
Przewodniczący -Edward Twardowski
IOosób „za"
I osoba wstrzymała się

•

Sekretarz -Artur Jagusztyn
IOosób „za"
I osoba wstrzymała się
Komisja mandatowo-skrutacyjna-Artur Jagusztyn, Bartosz Łuksik
9 osób „za"
2 osoby wstrzymały się
4. Przyjęcie programu zebrania.( Jednogłośnie zatwierdzono plan zebrania)

Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego :
Wybór przewodniczącego Zebrania
Wybór sekretarza Zebrania
Wybór komisji mandatowej - skrutacyjnej
Sprawozdanie Prezesa Zarządu RKW
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RKW
Głosowanie

absolutorium ustępującemu Zarządowi

Wybór Prezesa Zarządu
Wybór Członków Zarządu
Wybór kandydata na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA
Wolne wnioski
5. Sprawozdanie Prezesa z działalności Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego za rok 2017-2018
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja oraz wolne wnioski dotyczące sprawozdań.

- Jednogłośnie
8. Głosowanie w sprawie absolutorium obecnego zarządu
iego Klubu Wysokogórskiego. Wszystkie
9. Przedstawienie i omówienie zmian w statucie Rzeszowsk
kiem (§ 24 pkt. 2), gdzie w trakc ie
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dysku sji zapro pono wano trzy zmian y:
Obecny zapis w statuc ie(§ 24 pkt. 2):
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