I.

Działalność statutowa
1. Polska reprezentacja na turniejach międzynarodowych
-

dofinansowanie wyjazdu Marcina Majki na KPMC do Korei Płd.

-

udział polskich juniorów w europejskich drużynowych mistrzostwach online

-

dofinansowanie wyjazdu juniorów na MEJ do Holandii

-

dofinansowanie wyjazdu Mateusza Surmy na turniej w Pizie w ramach eliminacji CEGO

-

dofinansowanie wyjazdu Koichiro Habu na WAGC

2. Turnieje krajowe
-

turniej polsko-chiński i ELMP (wrzesień 2014)

-

organizacja LMP oraz turnieju towarzyszącego

-

dofinansowanie MPJ w Ożarowie Mazowieckim

-

powierzenie organizacji oraz dofinansowanie MPP na LSG2015 Pawłowi Nodze

-

organizacja turnieju warszawskiego

3. Kluby, warsztaty, szkolenia (dla goistów)
-

nawiązanie współpracy z warszawskim oddziałem Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Chińskiej: użyczenie sprzętu, nauka go w ramach spotkań klubu

-

nawiązanie współpracy z Centrum Sportów Umysłowych w Warszawie - regularne lekcje
dla początkujących (nauczyciel: Krzysiek Giedrojć)

-

hosting strony nowego klubu w Rzeszowie

-

sfinansowanie wyjazdu i pobytu szkoleniowego Koichiro Habu na warsztatach dla
juniorów w Bydgoszczy

-

założenie pokoju na KGS "Polish Pro Lessons" w celu uruchomienia serii wykładów i
lekcji - czekamy na nadanie odpowiednich uprawnień dla nauczycieli

4. Promocja go
-

udział w konferencji REHA: prezentacja Andrzeja Jakubowskiego o go; warsztaty z
wykorzystaniem plansz go dla niewidomych

-

pokaz go na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Krzysiek Giedrojć)

-

kontakt z Radiem Gdańsk - udział Pawła Nogi w audycji na temat sportów umysłowych

-

warsztaty go podczas prezentacji gier azjatyckich, organizowanej przez Towarzystwo
Przyjaźni Polsko-Chińskiej (Warszawa)

-

przeprowadzenie przez Krzysztofa Giedrojcia warsztatów go na festiwalu kultury
japońskiej Matsuri (Warszawa)

-

pokaz i warsztaty go podczas pikniku rodzinnego (Warszawa, Krzysiek Giedrjoć)

-

współpraca z KiwiPortal (umieszczanie informacji o wydarzeniach goistycznych w Polsce
w zamian za zyski z powierzchni reklamowej)

5. Materiały goistyczne (sprzęt, książki, inne)
-

przekazanie kilkudziesięciu egzemplarzy książki Świat Go J. Kraszka klubom na Śląsku
oraz stowarzyszeniu Meijin oraz kilkunastu egzemplarzy klubowi w Bydgoszczy

-

zakup zestawów go dla niewidomych: 4 sztuki 13x13, 2 sztuki 19x19. Plansze aktualnie
znajdują się pod opieką Andrzeja Jakubowskiego w Łodzi, który aktywnie działa na rzecz
popularyzacji go w środowisku osób niedowidzących.

-

sfinansowanie druku ulotek (10 tys. sztuk)

-

użyczenie sprzętu klubowi go w lo. im. Staszica w Warszawie

-

użyczenie sprzętu klubowi go w krakowskim oddziale Google

-

użyczenie dużej planszy magnetycznej klubowi go na MiMUW w Warszawie

-

sfinansowanie zakupu kamieni magnetycznych dla klubu w Bydgoszczy

-

przekazanie części sprzętu z klubu go w Lublinie klubowi w Rzeszowie (sprzęt, zegary)

-

przekazanie książek na nagrody klubowi w Rzeszowie

6. Partnerzy
-

nawiązanie współpracy z Polsko-Chińskim Towarzystwem Gospodarczo-Kulturalnym
(duże dofinansowanie dla turniejów, projekt funduszu sponsorskiego)

II. Sprawy formalne
1. Zatwierdzenie w KRS wniosku o zmianę danych w związku ze zmianą Zarządu.
2. Udział w walnym zgromadzeniu EGF: brak możliwości przedstawienia
sprawozdania z organizacji EGC2013.
3. Zmiany regulaminów:
-

zmiana regulaminu MP w celu umożliwienia rozgrywania ELMP w ramach większego,
ogólnego turnieju

-

uregulowanie stanu punktów reprezentacyjnych po LMP2014 (zmiana regulaminu MP
zgodnie ze zobowiązaniami poprzedniego Zarządu)

4. Rozmowy z kancelarią prawniczą na temat uzyskania statusu związku sportowego
(aktualnie anulowane) .

5. Złożenie deklaracji CIT (marzec 2015).
6. Zmiana uprawnień w dostępie do konta bankowego ( w związku z rezygnacją
Marka Gutkowskiego z funkcji Skarbnika).
7. Członkowie: przyjęto 7 nowych członków (obecnie lista członków liczy 140
członków zwyczajnych, 21 juniorów oraz 3 członków honorowych).
8. Umożliwienie dokonywania płatności na konto Stowarzyszenia poprzez PayPal.

