Uchwała nr. 1.
Zarządu MSPDAIT
z dnia 03. 11.2011

Na podstawie mailowych informacji i rozmów z poszczególnymi Członkami Zarządu na zebraniu
w Katowicach spotkali się Magda Bartkiewicz, Jerzy Kunc, Halina Godecka.
Maile reszty Członków Zarządu z tekstem „wyrażam zgodę na przyjęcie uchwały nr. 1 z dnia 03.11.2011
zostanie dołączony do Uchwały i traktowany jako dokument całościowy.
Zarząd postanawia co następuje:
I. W sprawie Legitymacji Członkowskich:
• legitymacje Stowarzyszenia wydawane są na 12 miesięcy na następny rok kalendarzowy
• wyjątkiem będą legitymacje wydane w 2012, które będą obowiązywały na 2012/2013
• do legitymacji ma prawo każdy kto nadeśle deklarację i wpłaci na nasze konto równowartość 30 Euro /
2012,
• legitymacja będzie uprawniała do korzystania z logowania się na naszych stronach internetowych,
II. Po uruchomieniu strony Internetowej aktualna legitymacja będzie m.in. uprawniała do:
•
głosowania poprzez internet,
•
składania wniosków i petycji droga internetową
•
otrzymywania informacji bieżącej i zaproszeń do udziału w przedsięwzięciach stowarzyszenia,
• wybierania członków Zarządu i Prezesa Stowarzyszenia osobiście lub internetowo,
• udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez stowarzyszenie,
•
powoływania się na przynależność do stowarzyszenia w swoich działaniach prywatnych (CV) jak i
służbowych ale nie w celach komercyjnych,
•
legitymacje z napisem press będą mogły otrzymać osoby, które nadeślą do naszego pisma swoje
materiały prasowe, literackie, rysunkowe, fotograficzne,
•
za wykorzystanie legitymacji z napisem press zgodnie z zasadami i etyką dziennikarstwa,
odpowiedzialny będzie jej posiadacz,
• o ile minimum raz w roku nie zostanie nadesłany materiał do naszego czasopisma
w kolejnym roku otrzyma legitymację bez napisu "press"
III.
• Ustalamy pierwsze Walne Zebranie naszego stowarzyszenia odbyło się wyjątkowo do lutego
przyszłego roku w Krakowie, a następne w 2013 Szwecji i dalej naprzemiennie.
• Wszystkie materiały przedstawione na Walne będą zaprezentowane na naszych stronach www. na
minimum 14 dni przed datą Walnego
•
Te osoby, które nie będą mogły dojechać do Krakowa będą mogły wziąć udział w Walnym poprzez
głosowania na stronach www, do 48 godzin przed datą Walnego
• Organizatorami Walnego będzie Zarząd. I Klub Narodowy w Krakowie
• Wstępnie ustalono, że 12 osób będzie mogło skorzystać z hoteliku oo.Franciszkanów
i w salach klasztoru przy Placu Deatla będą mogły odbyć się nasze obrady.
• Koszty pierwszego Zajazdu, noclegi, wyżywienie, sala płacimy sami,
• W styczniu zostanie podany do akceptacji kosztorys drogą mailowa.
• Dojazd do miejsc spotkań będzie zawsze w zakresie własnym.
• Proponujemy także, by pierwszy Klub narodowy powstał z siedzibą w Krakowie.
• Proponujemy by dla potrzeb łatwiejszej komunikacji do skrótu nazwy naszego Stowarzyszenia
dodawać nazwę ARENA
IV.
• Członkowie Zarządu wyrażają zgodę, by z napływających składek Członkowskich zostały zwrócone
pieniądze wyłożone na w/w. czynności Halinie Godeckiej na podstawie rachunku i faktury za
tłumaczenia na szwedzki naszych dokumentów i wykonania strony internetowej.
Magda Bartkiewicz
Halina Godecka
Jerzy Kunc
Mailowo reszta Członków Zarządu

