AEROKLUB SZCZECIŃSKI

PROTOKÓŁ 2/2015
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU SZCZECIŃSKIEGO

Sporządzony dnia dwunastego lutego [12.02] dwa tysiące piętnastego roku [2015]
przez Alicję Awirzeń – Sekretarz Zarządu AEROKLUBU SZCZECIŃSKIEGO z siedzibą w Szczecinie ul.
Przestrzenna nr 10, REGON 81069783, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy w Szczecinie pod numerem
KRS 0000197814, która stwierdziła, że:
§ 1. Posiedzenie Zarządu otworzył Jacek Służewski – Prezes Aeroklubu i oświadczył, że na dzień
dzisiejszy na godzinę 14.00 zwołane zostało posiedzenie zarządu AEROKLUBU SZCZECIŃSKIEGO i
zaproponował następujący porządek obrad:
1.

Otwarcie posiedzenia Zarządu i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza;

2.

Stwierdzenie

prawidłowości zwołania posiedzenia Zarządu oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał;
3.

Przyjęcie porządku obrad;

4.

Zatwierdzenie protokołu 1/2015 z Posiedzenia Zarządu w dniu 05.02.2014;

5.

Dyskusja na temat wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożonego
podczas ostatniego zebrania Zarządu dnia 05.02.2015;
a)

z powodu wątpliwości członków Zarządu dotyczących właściwego statusu członków,
którzy złożyli podpisy pod wnioskiem (oraz wątpliwości dotyczących ogólnej liczby
członków zwyczajnych, wspierających i honorowych) jednogłośnie została podjęta o
przeprowadzeniu wspólnej weryfikacji ilości i statusów członków Aeroklubu w
biurze dyrektora Aeroklubu, w obecności komisji rewizyjnej, w dniu 14.02.2015 o
godzinie 11:00.

6.

Wolne wnioski;

7.

Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

§ 2. Do punktu 1, 2, 3, 4 porządku obrad:
Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu, oraz że
nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Posiedzenia, ani co do postawienia

poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Posiedzenie odbywa się prawidłowo i jest
zdolne do podjęcia uchwał określonych w porządku obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad.
Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół 1/2015 z Posiedzenia w dniu 12.02.2015 r.
§ 3. Do punktu 6, 7 porządku obrad:
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący postanowił zamknąć posiedzenie.
Oryginał podpisał Przewodnicząc, Sekretarz
Oraz pozostali członkowie Zarządu

