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KOMUNIKAT PREZYDIUM III WALNEGO ZEBRANIA

Koleżanki i Koledzy
Rezultaty Walnego Zebrania z dnia 29.09.2007 r. przynajmniej pod względem formalnym okazały się
pozytywne, choć założonego celu w całości nie osiągnięto – nie znalazł się nowy kandydat do objęcia funkcji
prezesa. W tej nieco przymusowej sytuacji został wybrany nowy (stary) prezes oraz pozostali członkowie
nowego (w części starego) Zarządu. Wybrany został też nowy skład Komisji Rewizyjnej. Nowo wybrani swoje
obowiązki obejmą 22 stycznia 2008 r.
Wybrany Zarząd III kadencji ukonstytuował się następująco:
• prezes:
Kramek Jan
• wiceprezes: Trzpil Barbara
• skarbnik:
Zubek Krzysztof
Wybrana Komisja Rewizyjna III kadencji ukonstytuowała się następująco:
• prezes:
Kuligowska Hanna
• wiceprezes: Kalinowska Barbara
• sekretarz:
Baran Paweł
Czas pokaże, czy rezultaty praktyczne również będą pozytywne i w jakim stopniu. Po blisko roku od
podjęcia przez jeszcze obecny Zarząd decyzji o skróceniu swojej kadencji dynamika rozwojowa Towarzystwa
wygląda wyraźnie lepiej niż wtedy prognozowano. Ale w dalszym ciągu aktualny pozostaje apel skierowany
do potencjalnych kandydatów do objęcia funkcji Prezesa Zarządu, żeby zapoznali się z mechanizmami
naszego funkcjonowania, albowiem następcy są w dalszym ciągu poszukiwani.
Kalendarz imprez w roku 2008 jest w końcowej fazie przygotowania, a zapisy na znane już imprezy
rozpoczęły się w czasie przerw Walnego Zebrania i wiele miejsc zostało już zarezerwowanych. W dalszym
ciągu poszukiwana jest przynajmniej jedna osoba do poprowadzenia imprezy w terminie 28.06-13.07.2008 r.
– trasa do uzgodnienia. W ciągu najdalej jednego miesiąca kalendarz imprez z roku 2007 zostanie w naszej
witrynie Internetowej podmieniony na nowy, 2008 rok.
Mamy nadzieję, a takie było chyba życzenie ogółu członków Walnego Zebrania, że Towarzystwo
będzie dalej sprawnie funkcjonować oraz jeszcze wielokrotnie będziemy się spotykać na rzekach i jeziorach
po roku 2008.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
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Sekretarz - protokolant

Przewodniczący

Barbara Trzpil

Jan Kramek
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