Protokół Walnego Zgromadzenia Członków
Polskiego Stowarzyszenia Go
w dniu 29.06.2007 r.
Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go zostało zwołane z
inicjatywy Zarządu, zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu PSG, na dzień 29.06.2007 r. o godz.
1830, a w drugim terminie tego samego dnia o godz. 1900. Członkowie PSG zostali
zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad zgodnie z wymogami § 19 ust. 1
Statutu PSG.
Całkowita liczba członków PSG wynosi 81. Ponieważ w pierwszym terminie obecnych
było 10 członków (czyli mniej od wymaganej liczby 41 - co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania członków), Walne Zgromadzenie Członków w pierwszym
terminie nie odbyło się. Zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 2 Statutu, a także z zawiadomieniem o
terminie, Walne Zgromadzenie Członków rozpoczęło się w drugim terminie, o godz.
2100, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
(1) Otwarcie WZC PSG
(2) Stwierdzenie quorum
(3) Wybór przewodniczącego obrad
(4) Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia PSG
(5) Zatwierdzenie porządku obrad
(6) Wybory nowych władz PSG
(7) Wnioski
a) obniżenie składki członkowskiej dla studentów
(8) Wolne wnioski
(9) Zakończenie
Ad (1) Otwarcie NWZC PSG
Michał Parkoła - prezes Zarządu - otworzył Walne Zgromadzenie Członków
Polskiego Stowarzyszenia Go w drugim terminie.
Ad (2) Stwierdzenie quorum
Stwierdzono, że na liście obecności podpisanych jest 10 członków PSG. Zgodnie z
§ 18 ust. 3 pkt 2 Statutu PSG, WZC jest ważne w drugim terminie, a do ważności
uchwał wymagana jest zwykła większość głosów.
Ad (3) Wybór przewodniczącego WZC
Na przewodniczącego WZC został wybrany przez aklamację Krzysztof Grabowski.
Ad (4) Wybór sekretarza WZC
Na sekretarza WZC został wybrany przez aklamację Arkadiusz Kindziuk.
Ad (5) Zatwierdzenie porządku obrad
Krzysztof Grabowski zgłosił propozycję uzupełnienia porządku obrad o pkt (5)a.
Sprawozdania z działalności organów PSG. Tak uzupełniony porządek obrad został
zatwierdzony przez aklamację.

Ad (5)a. Sprawozdania z działalności organów PSG
1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu PSG
a) Zarząd PSG poinformował, że księgowa PSG nie dotrzymała terminu
sporządzenia bilansu, w związku z czym nie może przedstawić pełnego
sprawozdania. W tej sytuacji zarząd PSG przedstawił ustną informację o
przybliżonym stanie przychodów i wydatków Stowarzyszenia za ubiegły rok
finansowy (aktualność danych: początek czerwca). Wydatki wyniosły około
16.500 PLN (w tym LSG 7000 PLN, 2.000 PLN obóz go z zawodowcem, MP
1100 PLN). Przychody to, między innymi, 20 składek członkowskich (nie
uwzględnia składek dokonanych na XXX MWTG), 3.000 PLN z lokaty
bankowej, 250 PLN z opłat rankingowych. Aktywa stowarzyszenia to 12.700
EUR oraz 120.000 PLN (w tym 100.000 PLN lokata bankowa).
b) PSG zamyka rok finansowy stratą około 10.000 PLN. Zgodnie z uchwałami
poprzedniego WZC PSG, wydatki mogły przewyższyć dochody o 13.000 PLN
(10.000 PLN + 3.000 PLN).
c) Zarząd PSG nie przygotował projektu budżetu na następny rok
d) zarząd PSG nie przygotował projektu regulaminu WZC PSG
e) zarząd PSG nie wystąpił o absolutorium. W planach jest zwołanie
Nadzwyczajnego WZC w drugiej połowie roku w tej sprawie, kiedy będzie bilans
za ten rok
2. Pytania do Zarządu PSG
a) Andrzej Witarzewski zapytał o orientacyjną liczbę członków PSG. Udzielona
została odpowiedź, że odbywa się skreślanie nieaktywnych członków (np. nie
opłacających składek), szacunki wskazują na ponad 60. Po dokładniejszym
policzeniu okazało się, że liczba członków wynosi 81.
b) Andrzej Witarzewski zapytał o termin najbliższego NWZC PSG. Udzielona
została odpowiedź, że najprawdopodobniej będzie to w drugiej połowie roku.
Będą podejmowane starania, aby odbyło się ono podczas EMP w Łodzi.
3. Sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej PSG
a) Leszek Sołdan stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie zauważyła drastycznych
ruchów, które wywołałyby niepokój, choć bez bilansu nie mogą wydać wiążącej
decyzji. Równocześnie poinformował, że przedstawienie pełnego sprawozdania
Komisji będzie możliwe na NWZC, po przedstawieniu przez Zarząd pełnego
bilansu.
4. Sprawozdanie ustępującego Sądu Koleżeńskiego PSG
a) Krzysztof Grabowski poinformował, że do sądu koleżeńskiego nie wpłynęła
żadna sprawa od ostatniego WZC PSG.
Ad (6) Wybory nowych władz PSG
1. Wybór Komisji Skrutacyjnej
a) przez aklamację został wybrany Leszek Sołdan
2. Wybór Prezesa PSG
a) jedynym kandydatem był Michał Parkoła.
•
na początku przeprosił za niewykonanie niektórych postanowień
ubiegłorocznego WZC PSG
•
zobowiązał się do przygotowania do EMP budżetu PSG
•
zobowiązał się do przygotowania do następnego WZC PSG jego regulaminu
•
jego priorytetem jest zwiększenie liczby członków PSG w najbliższym roku
b) Tomasz Mroczek poruszył sprawę ewentualnej organizacji EGC 2011 w
Krakowie. Michał Parkoła udzielił informacji, że brak jest obecnie kontaktu z
lokalną społecznością goistyczną w Krakowie, co dosyć utrudnia organizację
kongresu. W toku dyskusji ukształtowała się opinia, że Polska powinna nadal
przymierzać się organizacji kongresu, ale bez podawania konkretnej daty. Na
najbliższym AGM powinniśmy zasygnalizować tylko chęć organizacji EGC w

najbliższej przyszłości.
c) Leszek Sołdan poruszył sprawę rozdzielenia Mistrzostw Europy i EGC.
Kandydat stwierdził, że o ile WZC nie udzieli innej rekomendacji, PSG będzie
przeciwne.
d) wyniki tajnego głosowania
Oddano 10 głosów ważnych.
Kandydat
Michał Parkoła
Za
10
Przeciw
0
Wstrzymujących
0
e) Nowym prezesem PSG został Michał Parkoła.
3. Wybór pozostałych członków zarządu PSG
a) zostali zgłoszeni następujący kandydaci: Piotr Karbownik, Roman Pszonka
b) wyniki tajnego głosowania:
Oddano 10 głosów ważnych.
Kandydat
Piotr Karbownik
Roman Pszonka
Za
10
10
Przeciw
0
0
Wstrzymujących
0
0
Członkami zarządu PSG zostali Piotr Karbownik, Roman Pszonka. Zarząd sam
wybierze z własnego grona 1 wiceprezesa i 1 skarbnika.
4. Wybór komisji rewizyjnej
a) zostali zgłoszeni następujący kandydaci: Emilia Pruszyńska-Karbownik,
Arkadiusz Kindziuk, Tomasz Mroczek, Przemysław Wesołek, Andrzej
Witarzewski. Emilia Pruszyńska- Karbownik odmówiła kandydowania z powodu
pozostawania w związku małżeńskim z członkiem zarządu. Odmówił
kandydowania również Arkadiusz Kindziuk. W tej sytuacji pozostały 3
kandydatury: Tomasz Mroczek, Przemysław Wesołek, Andrzej Witarzewski.
b) wyniki tajnego głosowania:
Oddano 9 głosów ważnych i 1 głos nieważny.
Kandydat
Tomasz Mroczek
Przemysław Wesołek Andrzej Witarzewski
Za
9
9
9
Przeciw
0
0
0
Wstrzymujących
0
0
0
Członkami komisji rewizyjnej zostali Tomasz Mroczek, Przemysław
Wesołek, Andrzej Witarzewski.
5. Wybór sądu koleżeńskiego
a) zostali zgłoszeni następujący kandydaci: Emilia Pruszyńska-Karbownik,
Krzysztof Grabowski, Arkadiusz Kindziuk
b) wyniki tajnego głosowania:
Oddano 10 głosów ważnych.
Kandydat
Krzysztof Grabowski Emilia Pruszyńska- Arkadiusz
Karbownik
Kindziuk
Za
10
10
10
Przeciw
0
0
0
Wstrzymujących
0
0
0
Członkami sądu koleżeńskiego zostali Emilia Pruszyńska- Karbownik,
Krzysztof Grabowski, Arkadiusz Kindziuk.
Ad (7) Wnioski
1. Propozycja obniżenia składki członkowskiej dla studentów.
a) w toku dyskusji propozycja została doprecyzowana do wniosku: obniżenie
składki członkowskiej dla uczniów oraz studentów (w tym także studiów

doktoranckich), którzy nie ukończyli 30 roku życia, do wysokości 30 PLN
b) wyniki jawnego głosowania:
•
Za 5
•
Przeciw 1
•
Wstrzymujących 3
c) WZC PSG obniżyło roczną składkę dla studentów do wysokości 30 PLN.
Ad (8) Wolne wnioski
1. Michał Parkoła przedstawił wniosek o analogiczne zmniejszenie składki dla
emerytów do 30 PLN.
a) Ponieważ autorem wniosku był nieobecny Marek Bibro, po dyskusji uznano,
że wniosek nie został zgłoszony przez uczestnika WZC.
2. Andrzej Witarzewski zgłosił wniosek o powołanie komisji analitycznej, która
zdiagnozuje problemy stowarzyszenia i stworzy plan uzdrawiający.
a) w toku dyskusji zgodzono się, że lepszym pomysłem niż formalna komisja
jest utworzenie nieformalnej grupy, która będzie prowadzić prace nad tym
tematem.
b) Autor propozycji wycofał wniosek o formalne powołanie komisji.
3. Leszek Sołdan powrócił do sprawy rozdzielenia Mistrzostw Europy i EGC. W
toku dyskusji zarząd PSG zobowiązał się do głosowania przeciw tej propozycji.
4. Krzysztof Grabowski poruszył problem nowego regulaminu turniejowego EGF.
Podczas dyskusji ustalono:
a) kierunek zmian uważamy za słuszny, choć wymaga on dopracowania
b) nowe zmiany mogą być wprowadzane dopiero po ich dopracowaniu i
wcześniejszym skonsultowaniu z organizacjami krajowymi.
Ad (9) Zakończenie
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący WZC zakończył obrady.

Arkadiusz Kindziuk
Sekretarz

Krzysztof Grabowski
Przewodniczący

