Protokół z walnego zebrania
Stowarzyszenia Polaków “PIAST” w Umeå,
10 listopada 2018

Obecni: Barbara Lewandowska-Paulsson, Joanna Porankiewicz-Asplund, Jaroslaw Maceluch, Ilona
Dudka, Edyta Skłodowska, Grzegorz Chmielewski, Dariusz Jaszewski, Kamil i Jagoda Antos
(telefonicznie)
Porządek zebrania:
 Wybrano Przewodniczącego i Protokolanta obrad Walnego Zebrania – Grzegorz Chmielewski
 Ustalono, że Walne Zebranie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.
 Wybrano dwie osoby do Komisji Skrutacyjnej: Ilona Dudka, Edyta Skłodowska
 Dotychczasowa przewodnicząca Joanna Porankiewicz-Asplund dokonała prezentacji sprawozdania z
działalności Zarządu w okresie sprawozdawczym.
 Zaprezentowano sprawozdanie z gospodarowania Zarządu środkami finansowymi stowarzyszenia
oraz opinię Komisji Rewizyjnej.
 Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 Dokonano jednogłośnego wyboru nowego Zarządu, w oparciu o głosy oddane na zebraniu oraz
przez sms i e-mail - oddano 26 ważnych głosów (0 głosów "przeciw")
Skład nowego Zarządu:
Przewodnicząca: Joanna Porankiewicz-Asplund
Wiceprzewodniczący Kamil Antos
Skarbnik: Jarosław Maceluch
Sekretarz: Grzegorz Chmielewski
Członkowie: Ilona Dudka, Jagoda Antos, Joanna Nyberg, Edyta Skłodowska, Aneta Law
 Wybrano dwóch członków Komisji Rewizyjnej: Edyta Skłodowska i Ilona Dudka
 Wybrano Komisję Matkę (Komisję Wyborczą, której zadaniem będzie przygotowanie wyborów i
kandydatur na przyszły rok): Joanna Nyberg, Aneta Law
 Omówiono propozycję planu działalności przedstawionej przez ustępujący Zarząd na przyszły rok.
Zaakceptowano plan i zgłoszono nowe propozycje.

Propozycje na rok 2019
Styczeń


Spotkanie ogniska dla dzieci Kolczatek, spotkanie balowe, turniej rycerski dla
chłopców i indyjska sztuka dekorowania rąk



Spotkanie disco dla pań



Spotkanie dla dzieci i rodziców w Hoop&Skoj

Luty


Spotkanie ogniska dla dzieci Kolczatek, Manufaktura mydła i sekrety brudu

Marzec


Sanki, narty, w zależności od warunków, Hamtjärn stuga



Spotkanie ogniska dla dzieci Kolczatek

Kwiecień


Spotkanie na pływalni w Holmsund - 14/04/2019



Spotkanie wielkanocne, Roma

Maj


Spotkanie ogniska dla dzieci Kolczatek



Spotkanie ogrodnicze i wymiana roślinami

Czerwiec


Sobótka z noclegiem, Lyckebo, już zarezerwowane! - 01/02 VI 2019



Bieg wiosenny kobiet

Sierpień


Wycieczka w okolice Umeå, rezerwat nad morzem w Kont

Wrzesień


Jesienne grilowanie, 16/09/2019, Nydala

Październik


Spotkanie ogniska dla dzieci Kolczatek



Wyjście do kina



Herman Lindqvist, szwedzki dziennikarz, popularyzator historii Szwecji, wykład w
bibliotece (inicjatywa Ani Winek)

Listopad


Spotkanie ogniska dla dzieci Kolczatek- Andrzejki + Walne zebranie



Polskie bajki dla dzieci, biblioteka

Grudzień


Mikołajki - wycieczka do Mikołaja, Mickeblo



Spotkanie Wigilijne

Przedyskutowano program Mikołajek w roku 2018 oraz podział obowiązków









zrobienie zakupów - Grzegorz Chmielewski
Św.Mikołaj - Kamil Antos
przygotowanie potraw świątecznych i ciast - każdy przynosi coś od siebie, jeśli może
bigos - Darek
pierniczki - Joasia i Ida
przygotowanie zabaw dla dzieci i loterii - Kolczatek + chętni
loteria / Jarek - każdy może przynieść coś od siebie.
pakowanie prezentów: Anna Chmielewska, Jagoda Antos, Kamil Antos, Grzegorz Chmielewski

Polska sobota w bibliotece w Väven, 24.11.2018:
 Polska sagor och muffins godz. 10.00 i 11.00 Ida Asplund
 Sagostund, godz. 12.30 (Sagorummet) Joanna Nyberg i Ania Chmielewska, przygotowania w
trakcie
 Språkcafe, godz. 14.00 (Skapaform verkstad) potrzebne wypieki - każdy chętny piecze ciasto będą rozdawane gratis, zaprosić trzeba Polaków i obcokrajowców, szczególnie tych,
mówiących po polsku
 Poesistund, godz. 15.30 (Sagorummet), recytujemy poezję polską po polsku i szwedzku,
Kamil, Ania Chmielewska, Joanna Nyberg i uczniowie> Emil, Zuzanna.

 Wolne wnioski:








propozycja zamiany basenu z Holmsund na Navet - odrzucona
propozycja udziału w innych biegach - zaakceptowana, przy braku możliwości
dofinansowania ze strony Stowarzyszenia - wymagana organizacja i finansowy wkład własny
osób chętnych
ze względu na utratę dofinansowania z Umeå Kommun, które stanowiło połowę rocznego
przychodu Stowarzyszenia, postanowiono o wznowieniu sprzedaży książeczek
restaurangchansen
zdecydowano też o sprzedaży cegiełek w okresie Bożonarodzeniowym i Wielkanocnym
kurs samoobrony dla kobiet - zaakceptowany - wymaga dopracowania i uzgodnienia

 Zamknięcie zebrania.

