Protokół nr 10
posiedzenia Zarządu PAB
Data: 09.09.2021 godz. 17:30
Miejsce: siedziba Zarządu PAB Poznań, ul. Starołęcka 36

Obecni na zebraniu: Prezes Zarządu PAB Ewa Knapik, Ryszard Białkiewicz, Marek
Wojciechowski.

Plan zebrania:
1. Wybór protokolanta.
2. Omówienie odpowiedzi na pismo KR.
3. Informacja na temat środków trwałych należących do PAB, na podstawie inwentaryzacji
przeprowadzonej przez Piotra Cieślińskiego na początku kadencji Zarządu.
4. Analiza wydatków i wpływów GP PAB Łączy; stan konta na dzień 08.09.2021 - informacja od
skarbnika.
5. Zaplanowanie finału Ligi Okręgowej.
6. Przygotowanie nowego sezonu LO 2021/2022.
7. Stanowisko Zarządu PAB w sprawie nowego statutu WZBS.
8. Przedstawienie wpływów i wydatków z turnieju w IOR, w szczególności kosztów sali i sędziego
- informacja od skarbnika.
9. Szkolenie dzieci i młodzieży - co dalej?
- szkolna liga?
- ProAm
- inne formy uczestnictwa dzieci w brydżu sportowym.
Ad 1.
Wobec nieobecności sekretarza PAB obowiązki protokolanta przejął Marek Wojciechowski, przy
zgodzie pozostałych zebranych.
Ad 2.
Wskazani przez Prezes Zarządu PAB członkowie Zarządu udzielili odpowiedzi na pytania Komisji
Rewizyjnej. Cały Zarząd oraz KR zostali poinformowani o treści odpowiedzi. Jeżeli Komisja
Rewizyjna uzna, że odpowiedzi są niewystarczające wrócimy do sprawy na kolejnym zebraniu.
Ad 3.

Za względu na brak materiałów i nieobecność kol. Cieślińskiego - przeniesiono na następne
posiedzenie Zarządu.
Ad 4.
Za względu na brak materiałów i nieobecność kol. Cieślińskiego oraz Bonawenturczaka przeniesiono na następne posiedzenie Zarządu.
Ad 5
Na wniosek pisemny Marcina Bonawenturczaka ustala się termin finału Ligi Okręgowej 2020/2021
na 30-31.10.2021. Marcin zobowiązał się do znalezienia miejsca, gdzie przeprowadzone zostaną
rozgrywki.
Ad 6.
Zgłoszenia wstępne do DMP organizowanych przez PAB będą przyjmowane do dnia 05.11.2021
(piątek) na adres biuro@brydz.poznan.pl.
Opłatę startową Zarząd ustalił na 400 zł od drużyny. Przyjęto założenie, że rozgrywki będą
odbywać się w trybie pojedynczych meczów w piątki. Pozostałe szczegóły rozgrywek zostaną
podane w komunikacie początkowym.
Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 14 /2021/2020-2024
z dnia 09.09.2021
Zgłoszenia do DMP organizowanych przez PAB będą przyjmowane do dnia 05.11.2021 (piątek) na
adres biuro@brydz.poznan.pl.
Opłatę startową ustala się na 400 zł od drużyny. Rozgrywki będą się odbywać w trybie
pojedynczych meczów w piątki.
Za uchwałą głosowały 3 osoby: Ewa Knapik, Ryszard Białkiewicz, Marek Wojciechowski.
Ad 7.
Zarząd PAB nie wypracował swojego stanowiska w sprawie przedstawionego projektu nowego
statutu WZBS.
Ad 8.
Ewa Knapik przedstawiła zebranym wpływy ze startówek oraz wydatki na nagrody, salę i sędziego
oraz odpisy na fundusz długofalowy i KMP za ostatnie 9 tygodni. Budżet turnieju się równoważy,
ale zgodnie z wcześniejszą informacją od Piotra Cieślińskiego grozi nam, od października,
podwyżka opłaty za salę. Będziemy wspólnie z Piotrem negocjować z IOR utrzymanie aktualnej
ceny sali, ponieważ podniesienie ceny o 100 zł skutkowałoby podniesieniem ceny startówki o 2 zł.
Ad 9.

Przeniesiono na następne posiedzenie Zarządu.

Następne zebranie Zarządu PAB planowane jest na II połowę października.
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