Stowarzyszenie Meijin
ul. Bluszczowa 1
43-300 Bielsko- Biała

Bielsko- Biała, 20 wrzesień 2014

Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Meijin.

1. Ze względu na brak kworum, walne zgromadzenie rozpoczęło się w drugim terminie tj. 20
wrzesień 2014 o godzinie 14:30.
2. Wybrano przewodniczącego zgromadzenia – Janusza Gindera i protokolanta Andrzeja Gęga.
3. Zebrani zgodzili się na porządek obrad, zgodny z zawiadomienia o zgromadzeniu.
4. Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe. Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała
ww. Sprawozdanie.
5. Prezes ustępującego Zarządu Janusz Gindera przedstawił zebranym sprawozdanie
merytoryczne z działalności Stowarzyszenia. Wskazał, iż w roku bieżącym wpłynęło i jest
do wydatkowania dokładnie 16 tys. 290 złotych w okresie od 2 maja do 21 sierpnia
bieżącego roku.
6. Walne zgromadzenie jednomyślnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.
7. Prezes Janusz Gindera zaproponował, by zaplanować podział tego funduszu w sposób
następujący: Po około 8 tys. w roku bieżącym i 8 tys. w roku następnym. W roku bieżącym
zaś sfinansować: 2 tys. złotych przeznaczyć na zakup sprzętu oraz literatury, około 1 tys.
złotych na koszty związane z likwidacją siedziby klubu Igoyama przy ulicy Mickiewicza,
około 2 tys. Na nagrody za cały cykl czarnego kamienia w roku 2014, około 2 tys. Na
zorganizowanie dwudniowego turnieju w listopadzie (prawdopodobnie 22/23).
8. Członek zarządu Artur Śliwka przypomniał o konieczności likwidacji konta w DNB Nord,
oraz zmiany numeru konta w urzędzie skarbowym.
9. Dyskusja na temat przebiegu i proponowanych nagród w cyklu czarnego kamienia 2014.
Zgromadzenie wstępnie ustaliło datę 18/19 października Turnieju Czarnego Kamienia w
Bielsku-Białej. Janusz zaproponował aby Bogdan i Andrzej ustalili szczegóły z
kierownikiem sali.
10. Prowadzący walne zgromadzenie zapytał przedstawiciela komitetu organizacyjnego
czarnego kamienia: Ile jeszcze będzie jeszcze w tym roku turniejów i otrzymał odpowiedź
cztery oraz zaproponował by zgłosił na piśmie regulamin nagradzania za cały cykl
turniejów.
11. Turniej umownie nazywany „Pożegnanie Ligi Mlodych Mistrzów” zorganizuje Andrzej
Gęga. Meijin sfinansuje go do kwoty 2 tys, nagrody zostaną omówione osobno. Dyskusja o
zasadach.
12. W ramach wolnych wniosków Jan Lubos w imieniu nieobecnej Małgorzaty Czaplik
zaproponował by w budżecie na rok następny ujęto kwotę około 3 tys. złotych na konkurs
klubów, który powinien być ogłoszony jak najszybciej np. do października bieżącego roku a
finansowany i rozliczony po jego zakończeniu.
13. Kolega Jan Lubos zgłosił w ramach tej propozycji by konkurs zorganizować wspólnie z
PSG - którego nieformalnie prezes zgłosił chęć współpracy. Minimalna pula nagród w

zależności od deklaracji PSG wynosi 3 tysiące złotych, rezerwowanych w budżecie
przyszłego roku. Ponad to Janek zobowiązał się napisać projekt ogłoszenia z regulaminem, a
zarząd poprzez stronę Meijina i wszelkie inne możliwe ogłosi konkretną propozycję. W
trakcie dyskusji zgłoszony problem osoby, która miała by to prowadzić. Andrzej Gęga
zgodził się zostać prowadzącym inicjatywy.
14. Janusz Gindera wskazał, iż oczywiście zadaniem zarządu jest finansowe rozliczenie tego
konkursu z księgowym stowarzyszenia.
15. Dyskusja o składkach i aktywności członków.
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