SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIE Z 10.06.2015

10 czerwca 2015 roku odbyło się zebranie Zarządu SKT. W zebraniu uczestniczyło 12
członków oraz Dziekan Zbigniew Kłos. W trakcie zebrania zostały omówione następujące
punkty:
1. Spacer po Wrocławiu z SKT
2. Podsumowanie oraz podziękowania Prezes i Wiceprezesa
3. Wybory
4. Omówienie obecnego stanu przygotowań Rajdu Elektryka
Pani Maria Lewowska organizuje w niedzielę 14 czerwca spacer po Wrocławiu
z przewodnikiem. Z racji tego zostali zgłoszenie ochotnicy do uczestnictwa w takim
wydarzeniu. Zgłosili się Borys Błaszkiewicz, Marta Porombka, Szymon Marciniuk oraz
Mateusz Łysejko.
Obecna Prezes Paulina Zubowska oraz Wiceprezes Gerard Jażdżyk ze względu na
obronę i koniec studiów w lipcu oraz wyjazdy zagraniczne lub pracę zrezygnowali z pełnienia
swoich funkcji. Normalne wybory odbędą się po Rajdzie Elektryka planowanym na
październik. Aktualnie wśród Zarządu postanowiono wybrać osoby pełniące funkcję Prezesa
i Wiceprezesa na okres od czerwca do końca października. Do zadań nowej władzy będzie
należała głównie organizacja Rajdu Elektryka w październiku. Rajd ten jest szczególny,
ponieważ odbywa się w nowym miejscu. Po przedstawieniu sytuacji, głos zabrała aktualna
Prezes Paulina. Podziękowała wszystkim za współpracę oraz krótko podsumowała
działalność klubu w okresie rządów jej i Gerarda. Na koniec Pan Dziekan zabrał głos.
Podziękował Paulinie i Gerardowi. Powiedział, że jeszcze takiego Zarządu nie było, że byłą
to wspaniała ekipa, pełna pomysłów i zawsze można było na nią liczyć.
Po podziękowaniach rozpoczęto wybory. Pierwsze głosowanie odbyło się odnośnie
jawności wyborów. Wszyscy członkowie byli za głosowaniem jawnym. Wśród zgłoszonych
kandydatów znaleźli się Rafał Sztandera i Mateusz Łysejko. W trakcie głosowania na Prezesa
Rafał uzyskał 9 głosów, Mateusz 0 głosów, 1 osoba się wstrzymała. Mateusz został
jednogłośnie wybrany Wiceprezesem.
Krótko również omówiono obecny stan przygotowań do październikowego Rajdu
Elektryka. Ustalono termin spotkania Klubowego przed Rajdem na 8 października oraz
termin zapisów - 13 i 14 października.
Nowemu Prezesowi i Wiceprezesowi życzymy powodzenia i samych sukcesów :)

