PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU WZBS z 24.05.2017
Porządek Zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich zebrań Zarządu i wyników głosowań
internetowych.
3. Omówienie spraw związanych z Grand Prix Warszawy 2017.
4. Ustalenia odnośnie zbliżających się turniejów.
5. Sprawy inne.
6. Zamknięcie zebrania.
Ad 1)
Prezes Michał Kalita przywitał obecnych i otworzył zebranie.
Ad 2)
Jednogłośnie zatwierdzono protokół z Zebrania Zarządu WZBS
5.04.2017.
Zatwierdzono również decyzje podjęte w wyniku głosowania internetowego:
• przekazanie Piotrowi Dybiczowi imprez młodzieżowych z kalendarza;
• zgłoszenie niedzielnego turnieju na GPW 2018 do cyklu Grand Prix Polski
Par;
• nieprzyznawanie odznaczeń podczas GPW 2017.
Ad 3)
• Przyjęto rezygnację Michała Kality z funkcji koordynatora GPW 2017.
• Zadecydowano o otwarciu na stronie warsbrydz.pl podstrony poświęconej
GPW 2017.
• Omawiano formułę turniejów popularnych.
Ad 4)
• Michał Kalita poinformował o pozyskaniu dotacji od Marszałka Województwa
na organizację Mistrzostwa Mazowsza Amatorów oraz od Prezydent Miasta
na Mistrzostwa Warszawy Par Open.
• Dyskutowano nad terminami rozgrywek III i IV Ligii w sezonie 2017/18 oraz
o możliwości rozgrywania tych zawodów w tych samych terminach lub
w terminach rozgrywek szczebla centralnego.
Ad 5)
• Zadecydowano o uaktualnieniu listy parterów na stronie warsbrydz.pl.
• Michał Kalita przekazał informację od pana Andrzeja Orłowa o możliwości
organizacji turniejów w hali OSiR przy ul. Nowowiejskiej.
• Michał Kalita poinformował, że projekt do budżetu partycypacyjnego: "Wygraj
z Alzheimerem - nauka i prowadzenie zajęć brydża sportowego i innych gier
umysłowych"
przeszedł
do
etapu
głosowania.
Zadecydowano
o rozpropagowaniu wśród brydżystów informacji o głosowaniu.
• Łukasz Kalbarczyk zobowiązał się do rozliczenia kursokonferencji
sędziowskiej.
• Zadecydowano o zwrocie do MZBS nadwyżkowej maszyny do powielania.
• Michał Kalita omówił trudności formalne z obecnym statutem WZBS
i poinformował o konieczności stworzenia nowego.
Ad 6)
Prezes zamknął zebranie.
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