Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Polskiej Federacji Squasha
z dnia 21 lipca 2009 roku
W dniu 21 lipca 2009 roku o godzinie 18:00 w klubie SINNET przy ul. Gołkowskiej 2 w Warszawie odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Squasha.
Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej stawili się:
1.

Tomasz Banasiak

2.

Kamil Dominiak

3.

Wojciech Karwowski

4.

Jarosław Kopyt

5.

Maciej Maciejewski

Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej nie stawili się:
1.

Waldemar Paturej

Jego nieobecność została usprawiedliwiona.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli następujący porządek posiedzenia:
1.

Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawidłowosci zwołania i przyjęcie porządku obrad,

2.

Dyskusja nad funkcjonowaniem Zarządu PFS,

3.

Wypracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej na najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków,

4.

Przygotowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PFS,

5.

Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.
Zebrani członkowie Komisji zgodnie stwierdzili, że posiedzenie zostało prawidłowo zwołane i, że jest zdolne do
podejmowania uchwał, ponieważ uczestniczy w nim, co najmniej 50% członków komisji.
Jarosław Kopyt został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego posiedzenia.
Wojciech Karwowski został jednogłośnie wybrany na protokolanta posiedzenia.
Ad. 2.
Komisja stwierdziła, że żadna z dwóch uchwał podjętych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 8 lipca 2009
nie została przez Zarząd PFS zrealizowana. W związku z tym Komisja Rewizyjna podjęła następującą uchwałę:
Uchwała Nr 1
§ 1.

Działając na podstawie paragrafu 21 Statutu Stowarzyszenia Polska Federacja Squasha, Komisja
Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne
Zebranie odbędzie się w dniu 6 września 2009. Dokładny termin i miejsce Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania zostanie ustalony przez Komisję i umieszczony w zaproszeniu, które będzie rozesłane do
członków Stowarzyszenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 3.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja Rewizyjna uzgodniła ogólne założenia zmian w sposobie zarządzania
stowarzyszeniem i formule prac władz stowarzyszenia. Ustalono, że na podstawie powyższych założeń, kancelaria
prawna obsługująca Stowarzyszenie przygotuje propozycję zmian w Statucie Stowarzyszenia, a także w
Regulaminach prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Ad. 4.
Komisja przygotowała listę zadań do wykonania w ramach przygotowania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
członków Stowarzyszenia, uzgodniła osoby odpowiedzialne za każde zadanie oraz ustaliła terminarz wykonania
poszczególnych zadań. Oprócz przygotowań czysto administracyjnych, uzgoniono przeprowadzenie szerokich
konsultacji w środowisku squashowym w Polsce, mających na celu jak najlepsze przygotowanie merytoryczne
Walnego Zebrania.
Ad. 5.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie załączając do niniejszego protokołu listę
obecności.
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