Walne zebranie PIASTA 7 marca, 2010,
12.30-15.00
w sali kosciola katolickiego w Umeå.
Obecni: Katarzyna Wolanik, Genowefa Pawlik, Magdalena
Urbanowska-Mårdvall, Barbara Strzelczyk, Joanna
Porankiewicz-Asplund, Aleksandra McGrath, Marta DerbaMaceluch, Agnieszka Smarkus, Bogumila Johansson,
Katarzyna Smarkus.
1.
Otwarcia zebrania dokonal Przewodniczaca, Joanna Porankiewicz-Asplund
2.
Wybrano przewodniczaca zebrania:Magde, protokolanta :Ewe i osobe
potwierdzajacej protokol: Magde
3.
Sprawozdanie z dzialanosci w roku 2009 wyglosila Joanna PorankiewiczAsplund.
Kopia sprawozdania jest na stronie internetowej PIASTA. Dodatkowo Asia
poinfomowala o frekwencji na roznych imprezach. Liczac udzial jednej osoby
jako 1 mielismy okolo 300 udzialow na imprezach jednorazowych, 400 na
meczach pilki noznej i 130 udzialow w przedszkolu.
4.
Sprawozdanie z dzialalnosci sekcji sportowej: Aga ( za Lukasza) Smarkus
(kopia na www.piast.se)
Ok. 14 osob uczestniczy w pilce noznej.
5.
Sprawozdanie finansowe przedstawila skarbniczka, Magda UrbanowskaMårdvall.
Stan konta wzrosl w porownaniu z rokiem ubieglym. Glowne zrodla funduszy
pochodza od konsulatu, od komuny, dochodow z wejsciowek, sprzedazy
jedzenia, loterii – 1100 sek (cala kwota z loterii bedzie przekazana na cele
charytatywne).
Glowne koszty: oplaty bankowe za giro: ok. 700 sek (uznano ze oplaca sie
mimo wszystko bo mamy wykazy prowadzone przez bank), wydatki na jedzenie
(glownie na Mikolajki), najwiekszy wydatek – lokale, materialy plastyczne dla
dzieci, nagrody. Wniesiono wniosek o oglaszaniu wszystkich wygranych dla
przejrzystosci rozchodow.
6.

Komisja rewizyjna zatwierdzila budzet.

7.

Krotko dyskutowano budzet na rok nastepny (2010).
Przewidujemy rozchody na okolo 18 300 sek. Od komuny dostalismy 9 tys.
Za kazde dziecko od 6 lat komuna placi 13 sek za udzial w imprezie i dlatego
jest wazne, zeby udzial dzieci rejestrowac.

8.

Sprawozdanie komisji Matki: Marta Derba-Maceluch:
Komisja zaproponowala kandydatury przewodzniczacej i czlonkow zarzadu. 2
tyg przed glosowaniem wszyscy czlonkowie PIASTA zostali powiadomieni i
umozliwiono po raz pierwszy glosowanie przez e-mail i SMS. 5 osob
zaglosowalo przez e-mail.
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9.

Absolutorium Zarzadowi: udzielono
Asia podziekowala ustepujacemu Zarzadowi i przekazala upominki.

10.

Wybrano poprzez bezposrednie glosowanie i glosowanie przez e-mail:
•
Przewodniczaca (ordf.) Joanne Porankiewicz-Asplund (jedyna
kandydatura) – przyjeta jednoglosnie
•
5 Członkow zarzadu i ich zastepcow (styrelsemedlemmar) i 2
czlonkow Komisji Wyborczej (valkommittén) i zdecydowano o funkcjach:
1.
Aleksandra McGrath,
2.
Katarzyna Smarkus,
3.
Lukasz Smarkus,
4.
Agnieszka Smarkus,
5.
Genowefa Pawlik,
6.
Ewa Porankiewicz,
7.
Marta Derba-Maceluch.
Nowym sekretarzem zostala Ola McGrath - przyjeta jednoglosnie
W sumie glosowalo 15 osob. Uprawnionych jest 64.
•
Funkcje nie podlegające głosowaniu w tym roku (funkcje
dwuletnie wybrane na ostatnich wyborach) to:
Wiceprzewodnicząca (viceordf.): Izabela Blaszczyk
Skarbnik (kassör): Magdalena Urbanowska-Mårdvall
Komisja Rewizyjna :Barbara Strzelczyk
Bogumila Johansson
9.
Propozycje co do planu dzialania na rok 2010-2011 i ososby
odpowiedzialne:
•

Pisanki: Aga

•

Smultron- Asia

•

Sobotka – Kasia S

•

Grzybobranie: Marta

•

Andrzejki dla dzieci : Asia na kolczatku

•

Andrzejki dla pan: Marta

•

Mikolajki: zdecydowano ze wiecej osob musi byc zaangazowanych:
Ola, Asia i Genia: paczki
Kasia Wolanik : gotowanie. Propozycja robienia pirogow u Pani
Geni. | Wieslaw : bigos. | Asia: sala |??: sprzatanie lokalu
Wniosek o zacheceniu mlodziezy do upieczenia 350 piernikow.
Magda moze wynajac sala na pieczenie. Nie zdecydowano kto
mlodziez poprosi.
Wszyscy: nalezy zbierac fanty na loterie.

10. Koncert szopenowski 12 czerwca.
Stowarzyszenie Polaków “Piast” w Umeå | www.piast.se | info@piast.se | PG 48 66 84-4

Organizujemy koncert w wykonaniu mlodego artysty Konrada Biniendy –
fortepian i Ani Winek – sopran. Mamy wynajeta glowna sale koncertowo
w Norrlands Operan na 500 osob. W tym czasie przyjezdza do Umea
misja gospodarcza z Poznania i byc moze nasz Ambasador przyjedzie
takze i bedzie na koncercie. Konrad stara sie o grant na podroz. W
kwietniu bedzie wiadomo o grancie. Program koncertu opracowuje Ania
z Konradem. Konrad poczatkowo moze sie zatrzymac u Izy, potem u
Ewy.
Honorarium – zalezne od zysku za bilety; najpierw musimy pokryc
koszty. Bilety bedzie rozprowadzac opera po 120 sek.
Wystawimy materialy o Szopenie z konsulatu.
Ola: reklama koncertu . Artykul w VK, zaproszenie korespondenta na
koncert, wywiad z artystami w VK.
Asia- kontakt z osoba od reklamy z Norlands Operan: ogloszenie
internetowe: Ume fritid, Norland Opera program...?
Plakat koncertu zaprojektuje Julek , syn Gosi Wilczynski ej. Kazdy musi
plakatowac.
Drukowanie Programu koncertu dla sluchaczy: Ewa
Jest mozliwosc sprowadzenia wystawy o Szopenie ze Sztokholmu. Nie
ustalono, kto sie podejmie tego.
11. Inne wnioski:
•

Na stronie internetowej byl blednie podany revisor – nalezy poprawic

•

Wniosek o dawaniu biezacych ogloszen zawsze w 2 jezykach . Kasia S i
Aga podejmuje sie tlumaczenia na szwedzki biezacych ogloszen.
Kalendarz spotkan juz jest na stronie szwedzkiej

•

Dostep do internetu dla Zarzadu: Asia poinstruowala, jak czlonkowie
Zarzadu moga wprowadzac swoje ogloszenia.

•

Listy mailowe – info. Jest ok 100 adresow. Zeby sie zapisac nalezy
zglosic sie na „Info .piast .se „

•

Zacheta do publikowania zdjec. Ostatnio z z imprez narciarskich
opublikowali Martin i Marcin.

•

Asia moze wysylac zawiadonienia przez SMS – trzeba powiadomic Asie
jesli chce sie z tego skorzystac.

•

Zarzad moze dyskutowac na forum PIAST-BOARD przez e-mail. Na
odpowiedzi nalezy czekac do 3 dni

•

Robert Strzelczyk moze zglosic druzyne pilkarska na footbol festival poparto.2. Zakonczenie zebrania okolo 15.00
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