Uchwała nr 1/WZ/2017
Walnego Zgromadzenia MSPDPiA w Malme
z dnia 23.09.2017 r.
w sprawie: wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania, przyjęcia porządku obrad,
sposobu głosowania oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego
MSPDPiA w Malme za okres od 1.08.2016 r. do 18.09.2017 r.

Zebrani na Walnym Zgromadzeniu MSPDPiA w Malme odbywającego się w Krynicy Zdrój
uchwalają, co następuje:
§ 1.
Na Przewodniczącego Zebrania wybrano : p. …Krystyna Potocka –Wolak
Na Sekretarza Zebrania wybrano:

p. Lucyna Krupa-Szado
§ 2.

Zatwierdzić proponowany porządek obrad, będący załącznikiem do niniejszej Uchwały.
§ 3.
Głosować jawnie bez ustalania Quorum, a Uchwały podjęte przez Członków MSPDPiA
w Malme, obecnych na Zebraniu w Krynicy Zdrój są prawomocne, bez względu na ilość
obecnych Członków.
§ 4.
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za okres od.01.08.2016 r. do 18.09.2017 r., stanowiące
załącznik do Niniejszej Uchwały.
§ 5.
W okresie sprawozdawczym nie odnotowano straty. Stan konta w Banku PKO BP
Stowarzyszenia na dzień 18.09.2017 r. wynosi 2.303,45 zł.
.
Uchwała została podjęta 5 głosami za, przy braku głosów przeciw.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

………………………….

…………………………….

Załącznik do Uchwały nr 1/WZ/2017
Walnego Zgromadzenia MSPDPiA w Malme
z dnia 23.09. 2017r.

. Cześć C. Finanse.
1. Stowarzyszenie w roku 2016/2017 nie prowadziło działalności gospodarczej.
2. Odpisy uchwał za rok 2016 stanowią załączniki do niniejszego Sprawozdania.
3. Od 1.08. 2016 r. do 18.września 2017 r. przedstawiają się następująco:
a) Przychody:

5.118,75 zł. w tym:

2.238,70 zł. stan konta na 17.09.2017 r.
2.879,97 zł. i pochodzą ze składek członków Stowarzyszenia, które zostały wpłacone
bezpośrednio na konto bankowe,
0,08 zł. odsetki bankowe,
379,97 zł. zwrot z tytułu rozliczonych zaliczek za zapłacone r-ki.
b) Rozchody za okres sprawozdawczy wynoszą: 2.815,30 zł. w tym:
365,30 zł. opłaty bankowe (za prowadzenie konta i prowizja za przelewy),
2.450,00 zł. zaliczki na płatności, w tym:
280,69 zł. zapłata za legitymacje i identyfikatory,
700,00 zł. zaliczka za rezerwację miejsc na Walne Zebranie Stowarzyszenia w 2017r.
814,00 zł. koszty Walnego Zgromadzenia 2016r.
158,67 zł. za domenę.
116,67 zł. opłaty pocztowe,
379,97 zł. do zwrotu na konto i wpłata została dokonana.
Stan konta w Banku PKO BP Stowarzyszenia na dzień 18.09.2017 r. wynosi 2.303,45.zł.

Uchwała nr 2/WZ/2017
Walnego Zgromadzenia MSPDPiA w Malme
z dnia 23.09.2017 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania merytorycznego za okres od 01.08.2016 r.
do 18.09.2017 r.
Zebrani na Walnym Zgromadzeniu MSPDPiA w Malme odbywającego się w Krynicy Zdrój
po wysłuchaniu sprawozdania merytorycznego za okres od 01.08.2016 r. do 18.09.2017 r.
uchwalają, co następuje:
§ 1.
Zatwierdzić sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.08.2016 r. do 18.09.2017 r.
stanowiące załącznik do Niniejszej Uchwały.
§ 2.
Uchwała została podjęta 5 głosami za i braku głosów przeciw.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

…………………………….

……………………………………

Załącznik do Uchwały nr 2/WZ/2017
Walnego Zgromadzenia MSPDPiA w Malme
z dnia 23.09. 2017r.

Katowice 18.09. 2017 r.

Sprawozdanie merytoryczno - finansowe za okres od 01.08. 2016 r.
do 18.09.2017 r.
Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy, Pisarzy
i Artystów - ARENA siedzibą w Szwecji
Część A. Cele.
1. Celem Stowarzyszenia jest promocja twórczości jego Członków i ochrona Ich praw
autorskich oraz popularyzacja kultury polskiej w świecie.
2. Realizacja celów będzie odbywała się poprzez:
a) publikowanie informacji o działalności Stowarzyszenia

na portalu internetowym

i w mediach,
b) organizacja spotkań klubowych,
c) wydawanie własnych publikacji,
d) prowadzenie portalu internetowego,
e) organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów i kongresów,
f) organizacja wystaw i sprzedaż dzieł sztuki na organizowanych aukcjach,
g) przyznawanie stypendiów,
h) ustanawianie nagród dla twórców,
i) tworzenie agencji autorskich.

Część B. Realizacja programu przyjętego na Walnym Zebraniu w 2016 r.
Na zebraniu sprawozdawczym przedstawiono przyjęty program działania w latach 2016/2017 dla
Stowarzyszenia, który został zrealizowany w następujący sposób:
a) W planach postanowiono doprowadzić do wydania rocznika ARENA za 2011-2015 rok oraz
doprowadzić do wydania lub wznowienia twórczości naszych członków.
b) Przyjęto nowych członków Stowarzyszenia
c) Dołożono starań w kierunku budowania marki stowarzyszenia MSPDiT .
d) Wydano kolejny 9 numer internetowy czasopisma Areny
e) Nasi członkowie brali udział w międzynarodowych imprezach kulturalnych.

Uszczegółowienie działań Stowarzyszenia w 2016

•

W roku 2016 w okresie jesiennych konkursów grantowych Stowarzyszenie złożyło 1 duży
wniosek , na wydawanie ARENY w formie papierowej i internetowej, utrzymanie strony
internetowej, wydanie Almanachu Arena, wydanie Areny jako rocznika. Nasze projekty nie
uzyskały aprobaty komisji konkursowych.

•

Systematycznie był przygotowywany kolejny numer Areny dzięki nadsyłanym przez naszych
Członków materiałów pisemnych i fotograficznych. Pismo cieszy się nadal dużym
zainteresowaniem. Spotykaliśmy się z miłymi wyrazami uznania ze strony osób
niezrzeszonych.

•

Kontynuowaliśmy drukowanie legitymacji z datami ważności od 01.01.do 31.12.2018 r. dla
wszystkich zainteresowanych członków i rozesłać je, po wpłaceniu przez nich składek.

•

Mamy również propozycje przyjęcia na Walnym Zgromadzeniu nowych Członków
Stowarzyszenia

Uchwała nr 3/WZ/2017
Walnego Zgromadzenia MSPDPiA w Malme
z dnia 23.09. 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi MSPDPiA w Malme.

Zebrani na Walnym Zgromadzeniu MSPDPiA w Malme odbywającego się w Krynicy Zdrój
uchwalają, co następuje:
§ 1.
Udzielić absolutorium za rok 2016 Zarządowi MSPDPiA w Malme.

§ 2.

Uchwała została podjęta 5 głosami za i 0 głosami wstrzymującymi się.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

…………………………….

Przewodniczący Zebrania

……………………………………

Uchwała nr 4/WZ/2017
Walnego Zgromadzenia MSPDPiA w Malme
z dnia 23.09. 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia planów działania MSPDPiA w Malme
na rok 2017/2018.

Zebrani na Walnym Zgromadzeniu MSPDPiA w Malme odbywającego się w Krynicy Zdrój
po wysłuchaniu planów działania na rok 2017/2018, przedstawionych przez prezesa Zarządu
MSPDPiA w Malme p. Halinę Godecką uchwalają, co następuje:
§ 1.
Zatwierdzić plany działania MSPDPiA w Malme na rok 2017/2018, stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała została podjęta 5 głosami za i braku głosów przeciw.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

…………………………….

Przewodniczący Zebrania

……………………………………

Załącznik do Uchwały nr 4/WZ/2017
Walnego Zgromadzenia MSPDPiA w Malme
z dnia 23.09. 2017 r.

Cześć D. Plany działania na 2017/2018 rok

W kolejnym roku działalności Stowarzyszenia 2017/2018 Zarząd proponuje:
•

Utrzymanie wydawania internetowej gazety pt. Arena, we współpracy z p. Anną Pilśniak,

•

konsekwentne

budowanie

wysokiej

i

rozpoznawalnej

marki

Stowarzyszenia

i poszerzanie grona współpracujących z nami instytucji oraz objecie patronatem
Stowarzyszenia imprez kulturalnych o szerokim zasięgu lub szczególnym znaczeniu dla
kultury polskiej w kraju i za granicą,
•

przygotowanie udziału Członków Stowarzyszenia w imprezach krajowych
i międzynarodowych np. Warszawskie Targi Książki,

•

promowanie działań twórczych Członków Stowarzyszenia poprzez promocje ich twórczości,

•

przygotowanie wniosków o dotacje unijne umożliwiające swobodne działanie Stowarzyszenia
oraz udział Członków Stowarzyszenia w wybranym, ważnym wydarzeniu kulturalnym
w Polsce (np. festiwal filmowy, muzyczny, plastyczny),

•

od września 2017, Zarząd Stowarzyszenia ma zamiar złożyć wnioski na rozwój działań
stowarzyszenia, ewentualnie poprzez Fundację Akademia Mediów na takie działania, które
pozwolą na uczestnictwo naszych Członków w ważnych wydarzeniach kulturalnych w kraju,

•

liczymy

też

na

większe

zainteresowanie

naszych

Członków,

Stowarzyszeniem

chociażby poprzez systematyczne opłacanie składek i przedstawianie własnych inicjatyw do
wspólnej realizacji, co pozwoli nam na planowanie działań wspierających naszych Członków
w ich lokalnych działaniach,

•

dołożymy starań, by w powiązanych z nami wydawnictwach i wystawach twórczych będzie
mógł zaistnieć patronat Stowarzyszenia.

uchwała nr 5/WZ/2017
Walnego Zgromadzenia MSPDPiA w Malme
z dnia 23.09. 2017 r.
w sprawie: wysokości składek członkowskich w roku 2018.
Zebrani na Walnym Zgromadzeniu MSPDPiA w Malme odbywającego się w Krynicy Zdrój
po przedstawieniu i uzasadnieniu przez p. Halinę Godecką proponowanej wysokości składki
na rok 2017 uchwalają, co następuje:
§ 1.
Przyjąć propozycję i ustalić wysokość składki członkowskiej MSPDPiA w Malme na
2018 rok w wysokości 30,00 Euro lub 120 PLN.
§ 2.
Uchwała została podjęta 5 głosami za i braku głosów przeciw.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

…………………………….

Przewodniczący Zebrania

……………………………………

Uchwała nr 6/WZ/2017
Walnego Zgromadzenia MSPDPiA w Malme
z dnia 23.09. 2017 r.
w sprawie: pokrycia kosztów uczestnictwa członków Stowarzyszenia w Walnym
Zgromadzeniu MSPDPiA w Malme.
Zebrani na Walnym Zgromadzeniu MSPDPiA w Malme odbywającego się w Krynicy Zdrój
po przedstawieniu przez p. Halinę Godecką uzasadnienia uchwalają, co następuje:
§ 1.
Pokryć koszty zakwaterowania i wyżywienia w Krynicy Zdrój oraz przejazdu pociągiem
RETRO uczestników Walnego Zgromadzenia MSPDPiA ze środków finansowych
Stowarzyszenia.
§ 2.
Uchwała została podjęta 5 głosami za i braku głosów przeciw.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania

…………………………….

Przewodniczący Zebrania

……………………………………
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