POLISH ASSOCIATION ABERDEEN
ABERDEEN, 26 KWIETNIA 2009, GODZ.16:00
PROTOKÓŁ ZEBRANIA
ROCZNE WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDANIE
ANNUAL GENERAL MEETING
REPORT
Obecni: Czlonkowie Zarządu i czlonkowie Stowarzyszenia w ilości przekraczającej
1/5 stanu czlonków. Quorum zatwierdzone o godz. 16:30. Miejsce zebrania:
Aberdeen, sala przy Saint Mary’s Cathedral, Aberdeen, Huntly Street.
Prezes Grażyna Jeffreys przywitała wszystkich obecnych i otworzyła zebranie z
następującym porządkiem obrad:
1. Wybór Przewodniczącego zebrania. / Election of the Chairman of the
meeting.
2. Zatwierdzenie porządku obrad. / Approval of agenda.
3. Zatwierdzenie zeszłorocznego sprawozdania. / Approval of the last year’s
report.
4. Podsumowanie całorocznej działalności pod kierownictwem obecnego
Zarządu Stowarzyszenia. / Summary of the annual activities of current
PAA’s commitee.
5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika. / Financial report by Treasurer
6. Wybór nowego Zarządu spośród członków PAA drogą głosowania. /
Election of the new committee from amongst PAA’s members by voting.
7. Wolne sprawy i wnioski. / Any other bussiness.
8. Zakończenie walnego zebrania czlonkow. / Closure of the General
Meeting
Przebieg zebrania:
1. Prezes zaproponowała Mariusza Niedziołko na przewodniczącego zebrania.
Przyjęto bez obiekcji. Został on również protokolantem zebrania.
2. Mariusz Niedziołko przeczytał zaproponowany porządek obrad. Przyjęto bez
sprzeciwu.
3. Mariusz Niedziołko przeczytał protokół z poprzedniego Walnego Zebrania.
Ponieważ nie wniesiono żadnego sprzeciwu z sali, protokół został uznany przez
zgromadzonych czlonków za zatwierdzony.
4. Prezes podsumowała roczną działalność Stowarzyszenia. Na wstępie poprosiła o
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minutę ciszy, aby uczcić pamieć zmarłego w czasie kadencji obecnego Zarządu Pana
Miązka, który był członkiem zarówno Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, jak i
Polish Association Aberdeen. Prezes omówiła następnie wszystkie ważniejsze
imprezy zorganizowane przez Zarząd i oficjalne spotkania, w których uczestniczyli
członkowie Zarządu jako reprezentanci naszej organizacji. Poinformowała również,
że Zarząd kontaktował się z przedstawicielami władz miasta oraz polskimi władzami i
Konsulatem w Edynburgu w sprawie otwarcia polskiej szkoły w Aberdeen.
Prowadzono również kilka polskich audycji radiowych w lokalnym radio.
5. Skarbnik Sylwia Wolszczak przedstawiła sprawozdanie finansowe, zatwierdzone
przez Komisję Rewizyjną. Sprawozdanie finasowe zostało przyjęte bez sprzeciwu.
6. Prezes Grażyna Jeffreys poinformowała, że nie zamierza ubiegać się o stanowisko
prezesa na nową kadencję i, z uwagi na swoje prywatne sprawy, postanowiła
zrezygnować z pracy w Zarządzie. Dotychczasowy sekretarz Leszek Dudzik również
oświadczył, że z uwagi na prywatne sprawy, zamierza zrezygnować z pracy w
Zarządzie. Pozostali członkowie Zarządu zadeklarowali swoją gotowość do
współpracy w nowym Zarządzie z nowo wybranym prezesem. Na stanowiko prezesa
Polish Association Aberdeen został zaproponowany Piotr Szumnarski . W drodze
otwartego głosowania, Piotr Szumnarski został wybrany przez aklamacje na okres 2letni na stanowisko prezesa. Nowy prezes powołał na stanowisko wiceprezesa Pawła
Głowackiego oraz na stanowisko sekretarza Mariusza Niedziołko. Pozostali
członkowie Zarządu zostali poproszeni przez nowego prezesa o dalszą współpracę na
dotychczasowych zasadach. Skład Zarządu zatwierdzono bez sprzeciwu z sali. Nowy
prezes powiedział, że w najbliższym czasie zorganizuje zebranie Zarządu, aby
przedyskutować plany na dalszą dzialalność.
7. W wolnych sprawach i wnioskach Ela Clegg życzyla nowemu Zarządowi owocnej
pracy w nadchodzącej kadencji. Mariusz Niedziołko podziękował Grażynie Jeffreys
za prezesowanie Polish Association w ostatnich latach i wielki wkład osobisty
włożony w pracę naszej organizacji. Prezes Szumnarski zaproponowal, aby podnieść
roczną skladkę członkowską z aktualnych £6 na £8, co zostało przyjęte jednogłośnie.
8. Przewodniczący zamknał zebranie o godz. 17:30.
Podpisano
Mariusz Niedziołko
protokolant
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