13 sierpnia 2016, Warszawa
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków PSG

1. Otwarcie WZC.
WZC zostało rozpoczęte o godzinie 18:30.
2. Stwierdzenie quorum.
Nie stwierdzono quorum w pierwszym terminie, w związku z czym wyznaczono drugi
termin WZC na godzinę 18:45. Stwierdzono 19 obecnych członków PSG (lista w załączeniu).
3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza obrad.
Przewodniczącym obrad została Justyna Płatek. Sekretarzem obrad została Diana
Błaszczyk.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Do Komisji Skrutacyjnej wybrane zostały:
-

Kamil Charkiewicz

-

Maksym Wałaszewski

-

Dominik Blek

5. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewdocznicząca obrad przedstawiła proponowany porządek obrad. Nie zgłoszono
dodatkowych punktów. Jednogłośnie zatwierdzono proponowany porządek obrad.

6. Sprawozdanie Zarządu
Justyna Płatek przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu (w załączeniu).
Paweł Kozioł zwrócił uwagę na możliwość zamieszczenia informacji o Mistrzach
Polski w go na wikipedii. Andrzej Jakubowski wspomniał o tyflopodkastach jako promocji go
w środowisku osób niedowidzących. Mariusz Klimczak zapytał o rozesłanie wyników MP do
dziennikarzy, z którymi mamy kontakt. Dominik Blek poinformował o możliwym kontakcie z

dziennikarzy na Pomorzu. Stanisław Frejlak zadał pytanie o aktualny regulamin wysyłania
reprezentanta na WAGC.
Diana Błaszczyk (aktualny skarbnik) przedstawiła bilans finansowy otrzymany od
księgowego.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Brak obecności członków Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Kamil Konieczny, stwierdził że w ciągu
ostatniego roku nie wpłynęły żadne sprawy do rozpatrzenia.

9. Przeprowadzenie głosowania jawnego nad udzieleniem aktualnemu Zarządowi
absolutorium - 19 głosów za.

10. Wybory do Zarządu
Zgłoszono następujące kandydatury na prezesa PSG:
-

Justyna Płatek

-

Krzysztof Giedrojć

Oboje z kandydatów wygłosili expose. Wyniki głosowania tajnego:
14 głosy - Justyna Płatek
4 głosy - Krzysztof Giedrojć
1 głos nieważny
Justyna Płatek zaproponowała następujący skład Zarządu: Marcin Majka i Diana
Błaszczyk.
Paweł Kozioł opuścił WZC.
Przeprowadzono głosowanie tajne nad zaproponowanym składem Zarządu. Wyniki
głosowania:
17 z 18 za
1 osoba nie głosowała

10. Wolne wnioski i dyskusja.
-

Andrzej Jakubowski:
-

go w szkołach - jak można przy okazji obowiązkowych zajęć w szachy
promować go

-

prośba o wsparcie przy promocji go w środowisku osób niewidomych

Justyna Płatek przedstawiła plany współpracy w ramach działań edukacyjnych.
-

dyskusja o finansach i księgowości PSG

-

zasadność funkcjonowania Internetowej Ligi PSG

-

propozycja zorganizowania letnich kolonii dla dzieci

-

klub na MIMie wyraził chęć organizacji turnieju Warszawskiego w 2017r.

-

lekcje online dla członków - propozycja przeniesienia z KGS na OGS

-

generowanie treści goistycznych w internecie (video)

-

obecność na eventach

-

wykorzystanie biblioteki PSG w klubach

-

porpozycja wzmocnienia marketingu PSG na turniejach

-

rozważenie kandydatury Polski jako organizatora kongresu 2021r.

11. Zakończenie
Przewodniczący obrad zamknął WZC.

Załączniki:
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres lipiec 2014-czerwiec 2015
2. Lista obecności

Sekretarz obrad
Diana Błaszczyk

