
SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA
STOWARZYSZENIA POLAKOW ”PIAST” w Umeå

10 marca 2007r. o godz. 12:30-tej w budynku PREI, Parkvägen 4, Umeå

1. Edyta Sundqvist, przewodniczaca, dokonala otwarcia zebrania.
2. Wybrano (jednoglosnie) Magde Urbanowska-Mårdahi – na osobe prowadzaca 

zebranie, Ewe Mellerowicz – na protokolantke, Kasie Wolanik-Boström - na 
osobe potwierdzajaca protokol

3. Stwierdzenie, czy zaproszenie na Zebranie zostało rozesłane w terminie 
przewidzianym w statucie:

Ewa M wyjasnila, ze wiekszosc (64 osoby) zostaly w terminie zawiadomione 
przez e-mail.
  

4. Przewodniczaca Edyta S. odczytala Sprawozdanie ustępującego Zarządu z. 
działalności Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.  Sprawozdanie zostalo 
wyslane do Komuny i wlaczone do Akt PIASTA.

5. Sprawozdanie finansowe skarbnika Magdy U. zostalo odczytane.  Stan konta jest 
5 999.59. Komisja Rewizyjna, w skladzie Maria Berg i Kasia W., przyjela 
sprawozdanie i zgodnosc i pokrycie rachunkow.

6. Po krotkiej dyskusji sprawozdanie zostalo przyjete i absolutorium ustępującemu 
Zarządowi zostalo udzielone.
Miroslawa Nowicka wniosla zastrzezenie, ze Zarzad powinien informowac 
czlonkow o podjetych decyzjach.

7. Komisja Matka (Anna Lindberg i Malgorzata Zambrzycka) nie przygotowala listy 
kandydatow.  Po dyskusji  nowy Zarzad wybrano w skladzie: 
7.1. Przewodnicząca zostala Kasia Wolanik-Boström i wice-przewodnicząca 

Joanna Porankiewicz-Asplund
7.2. Wybór pozostałych trzech członków  Zarządu i ich zastępców byl 

nastepujacy:
Magda Urbanowska-Mårdahi – skarbnik
Ewa Mellerowicz - sekretarz
Kasia Smarkus
Lukasz Smarkus
Aga Smarkus
Basia Strzelczyk

7.3. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Miroslawe Nowicka i Bogusie 
Johansson

7.4. Do Komisji Wyborczej wybrano Genowefe Pawlik i Jerzego 
Muszynskiego

8. Podjęcie decyzji w sprawie składek członkowskich.  Utrzymano dotychczasowe 
skladki:  single 50 sek, rodzinna 70 sek.  Ustalono, ze nalezy podac termin 
wplacania skladek, ale terminu nie ustalono

9. W odpowiedzi na wniesione wnioski, przyjeto nastepujacy prowizoryczny plan 
działania nowego Zarządu Stowarzyszenia na najblizsze miesiace:
9.1. Ustalono, ze uaktualnimy liste czlonkow.  W tym celu Lukasz Smarkus 

zadzwoni do wszystkich na obecnej liscie i uzyska nastepujace 
informacje:



9.1.1. Chec przynaleznosci
9.1.2. E-mail – jesli chca byc na liscie wysylkowej
9.1.3. Telefon, adres
9.1.4. Daty urodzin
Ewa M i Magda U przekaza Lukaszowi S najbardziej aktualna liste 

czlonkow
9.2. Ustalono, ze Zarzad bedzie kontynuowal tradycje wysylania kart z 

zyczeniami ale bez prezentow do czlonkow na ich dziesieciolecia i z 
okazji narodzin dzieci.

9.3. W celu sfinalizowania wystawy fotografiki zabytkow romanskich w 
Polsce Joanna P skontaktuje sie z Edyta S i wyjasni sprawe lokalu na 
wystawe, oraz porozumie sie z Maria Berg w sprawie przetlumaczenia 
tekstow na jezyk szwedzki.

9.4. Aga Smarkus z Miroslawa Nowicka zorganizuja wycieczke rowerowa –
termin do ustalenia

9.5. W czerwcu zorganizujemy Dzien Dziecka z ogniskiem i kielbaskami, ew. 
lowieniem ryb – organizatorow nie wybrano

9.6. Lukasz S. zglosi druzyne pilki noznej na turniej w Umea 20 kwietnia. 
Piast pokryje wpisowe ok. 650 sek.

9.7. Boleslaw Mellerowicz zorganizuje wyjazd na narty dla grupy polskich 
studentow – studenci powinni zaplacic skladke czlonkowska i podac 
wynagane dane jesli chca dofinansowanie od Piasta. 

9.8. Genowefa Pawlik skontaktuje sie z biurem sprzedazy biletow na koncerty 
i do teatru w celu uzyskania informacji czy mozemy usyskac znizke dla 
czlonkow Piasta na rozne imprezy. 

9.9. W celu sfinalizowania strony internetowej Piasta Kasia W. zdobedzie 
materially od Edyty S. i zwola spotkanie zarzadu + wszystkich chetnych, 
zeby ustalic co bedzie na stronie

9.10. Kasia W. skontaktuje sie z Edyta S. zeby zaznajomic sie z obecnym 
statusem Piasta.  Zdecydowano wprowadzic nastepujace zmiany 
statusowe:
9.10.1. Kadencje Przewodniczacego, vice i skarbnika przedluzono na 2 

lata, dla reszty czlonkow utrzymano na rok, 
9.10.2. W celu zsynchronizowania kadencji, rozliczen finansowych i 

skladania plany dzialalnosci do Komuny, zdecydowano przelowyc 
zebranie walne/wyborcze na poczatek pazdziernika.

10. Zebranie zamknieto.


