Protokół z walnego zebrania “Piasta” w Umeå
9 listopada 2012
Obecni: Izabela Błaszczyk, Martin Błaszczyk, Marta DerbaMaceluch, Barbara Lewandowska-Paulsson, Aleksandra
McGrath, Ewa Mellerowicz, Joanna Porankiewicz-Asplund,
Katarzyna Wolanik-Boström.

Porządek zebrania:
1. Wybrano Przewodniczącego i Protokolanta obrad Walnego Zebrania –
Katarzynę Wolanik-Boström
2. Ustalono, że Walne Zebranie zostało zwołane zgodnie ze Statutem
Stowarzyszenia.
3. Wybrano dwie osoby do Komisji Skrutacyjnej: Alexandrę McGrath i Katarzynę
Wolanik-Boström
4. Joanna Porankiewicz-Asplund dokonała prezentacji sprawozdania z
działalności Zarządu w okresie sprawozdawczym (załącznik 1).
5. Zaprezentowano sprawozdanie z gospodarowania Zarządu środkami
finansowymi stowarzyszenia oraz opinię Komisji Rewizyjnej.
6. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
7. Dokonano wyboru nowego Zarządu, w oparciu o głosy oddane na zebraniu oraz
przez sms i e-mail. Skład nowego Zarządu:
Przewodnicząca: Joanna Porankiewicz-Asplund
Wiceprzewodnicząca: Marta Derba-Maceluch
Skarbnik: Izabela Błaszczyk
Sekretarz (i przedstawiciel młodzieży): Martin Błaszczyk
Członkowie: Joanna Nyberg (Sekcja języka polskiego), Agnieszka Ziółkowska
8. Wybrano dwóch członków Komisji Rewizyjnej: Edytę Skłodowską-Larsson i
Barbarę Lewandowską-Paulsson.
9. Wybrano Komisję Matkę (Komisję Wyborczą, której zadaniem będzie
przygotowanie wyborów i kandydatur na przyszły rok).
10. Omówiono propozycję planu działalności przedstawionej przez ustępujący
Zarząd na przyszły rok. Zaproponowano spotkanie przy maszynie do szycia i
spotkanie z komputerem na temat jak robić albumy ze zdjęciami.
Zaproponowano wspólne wyjście dzieci do kina albo opery i zorganizowanie
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projekcji polskiego filmu dla dzieci. Zgłosiły się osoby odpowiedzialne za
poszczególne imprezy (załącznik 2).
11. Ustalono, że wysokości składki członkowskiej pozostaje bez zmian (składka
roczna: 50 SEK od studenta, 75 SEK od osoby, 100 SEK rodzinna).
12. Wolne wnioski.
Ewa Mellerowicz złożyła wniosek o rozszerzenie zakresu działania Piasta jako
organizacji polonijnej i zwiększenie zaangażowania Piasta w sytuację
polityczną w kraju. Wniosek nie uzyskał poparcia, jako że Piast jest organizacją
politycznie i religijnie neutralną.
Zgłoszono wniosek o ustalenie zasad działania listy e-mailowej Piast members.
Informacje na tę listę mogą być wysyłane przez członków zarządu. Lista ta
służy informowaniu Polaków mieszkających w Umeå i okolicy o naszych
imprezach oraz przekazywaniu informacji konsularnych albo związanych z
codziennym życiem Polaków w Szwecji. Lista ta nie służy wysyłaniu
informacji o charakterze politycznym. Lista Piast members ma charakter opt-in,
czyli wpisanie na nią następuje dopiero po wyrażeniu na to zgody osoby, która
jest posiadaczem danego adresu e-mail.
13. Zamknięcie zebrania.
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