
Walne zebranie odbyło się 29 marca, 2009 w sali kościoła katolickiego w 
Umeå.

PIAST (zarząd i ochotnicy) serwował kawe i ciasto przed zebraniem dla 
parafian i dla wszystkich przybyłych na zebranie. Dochód byl przeznaczony 
na wsparcie polskiego emerytowanego nauczyciela mieszkającego na 
Ukrainie, który potrzebuje operacji oczu. Zebraliśmy 1300 sek 

Walne zabranie rozpoczęło się około 12.20 

Obecni:

Joanna Porankiewicz-Asplund - JP
Katarzyna Wolanik-Boström- KW
Magdalena Urbanowska-Mårdvall -MU
Barbara Strzelczyk - BS
Genowefa Pawlik - GP
Izabela Blaszczyk - IB
Marta Derba-Maceluch- MD
Ewa i Janusz Erdmańscy - EE i JE
Ewa i Kajetan Mellerowicz - EM i KM
Ewa Porankiewicz - EP
Bogusława Johansson- BJ
Agnieszka i Łukasz Smarkus - AS i LS

Przebieg zebrania: 
1. Otwarcia zebrania dokonała Przewodnicząca, Katarzyna Wolanik-Boström 12.33 
2. Wybano przewodniczącego zebrania, protokolanta i osobę potwierdzającą protokół: 
Basia Strzelczyk, Ewa Mellerowicz, i Iza Blaszczyk
1. Sprawozdanie z działanosci w roku 2008-2009 odczytała Katarzyna Wolanik-Boström. Kopia 
sprawozdania jest na stronie internetowej PIASTA  
2. Sprawozdanie z dzialalnosci sekcji sportowej zlożył Łukasz Smarkus (kopia na www.piast.se) 
Zgłoszono pomysł zrobienia treningu z udziałem kibiców na otwartej przestrzeni, z piknikiem

1. Sprawozdanie skarbnika złożyła Magda Urbanowska-Mårdvall. 
Saldo budżetu tego roku jest okolo 1500 sek. Krótko poinformowano o dotacjach z gminy i trybie 
ich przyznawania (KW)
1. Sprawozdanie komisji Matki wyglosila P. Genowefa Pawlik podając kandydatury. 
2. Udzielono absolutorium Zarządowi - jednogłośnie 
3. Wybrano jednogłośnie: 
 * Przewodniczącą, Joannę Porankiewicz-Asplund; 
 * wiceprzewodniczącą, Izabele Błaszczyk, 
 * skarbnika Magdalenę Urbanowską-Mårdvall 
 * sekretarza Ewę Mellerowicz; (KW zglosila pomoc w redakcji podań po szwedzku) 
 * 4 członków Zarządu: 

   * Alexandre McGraph 
   * Bogusławę Johansson 
   * Łukasza i Agnieszkę Smarkus 

 * 2 członków Komisji Rewizyjnej: 

 * Katarzynę Smarkus, Barbarę Strzelczyk 

 * 2 członków Komisji Wyborczej 

 * Genowefę Pawlik, Ewę Erdmanską 
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Przyjęci jednogłośnie. Osoby nieobecne wybrane do Zarzadu uprzednio wyrazily zgodę na pełnienie 
funkcji w Zarządzie.
1. Propozycję co do planu działania na rok 2009-2010 
Dyskutowano organizowanie nowych imprez inicjiowanych przez czlonkow. JP wyjaśnila, że wszystkie 
osoby z zarządu moga wysyłac ogloszenia przez internet i dodatkowo przez SMS. Zgłoszenia nowych 
pomyslów należy wyslac do sekretarza lub na info@piast.se. Każdy moze zgłaszac nowe pomysły i 
organizować imprezy. Zarzad zadecyduje o formie wsparcia indywidualnie dla każdego zgłoszenia. 
Przedstawiono propozycję zorganizowania informacji na internecine dla Polaków przyjeżdżających do 
Umeå. Zgłoszenia co taka informacja powinna zawierać MD i EE wyślą do sekretarza.
Dział ogloszeń na internetowej stronie PIASTA był krótko dyskutowany. Nadal nie uzgodniono jak 
powinien on funkcjonowac. JP wyjaśnila, że ogloszenia moze każdy dać. KW sugerowała, że należy zrobić 
klauzulę, że Piast nie odpowiada za treść tych ogłoszeń. 
JP zaproponowała, że może zostawic w biurze Skatverket wizytówki Piasta. Przyjęte pozytywnie.
1. Przydzielenie osób odpowiedzialnych za imprezy już planowane: 
Wielkanoc-MU
Smultron - JP
Sobótka NIE MA chetnych - zdecydowano spytac Alexandre McGraph
Grzybobranie – BJ
Wspinzczka – JP
Andrzejki -MD 

MIkolajki – IB

1. Inne wnioski 
Propozycja imprezy pokazowej: 6 czerwca sprzedaż ciast i bigosu na Gamlii – do zorganizowania, EE 
zglosila wniosek i zainteresowanie.
Wniosek wysłania przypomnienia o składkach wraz z protokołem zebrania (IB) – przyjęto
Wniosek o wyslaniu informacji o zebranych funduszach w czasie kawy do wszystkich z protokołem z 
zebraniaa
1. Zakończenie zebrania około 15.00 
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