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PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu  

 
Kalisz, 6 września 2011  

PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu 
STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA 

6 września 2011 w Klubie Środowisk Twórczych Retro Wanatówka przy ul. Łaziennej 6 w Kaliszu 
odbyło się Zebranie Zarządu STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA. W 
zebraniu udział wzięło 13 osób (5 członków zarządu + 8 członków zwyczajnych) (załącznik nr 1 – 
lista obecności). Obrady otworzyła prezes, Beata Dąbrowska, stwierdziła prawidłowość posiedzenia 
(kworum) i przedstawiła proponowany porządek zebrania: 
1/ wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta 
2/ informacja o sprawach bieżących  
3/ przyjęcie nowych członków – przedstawienie kandydatur, dyskusja, głosowanie uchwał o przyjęciu 
do Stowarzyszenia (załącznik nr 2 – Uchwała o przyjęciu Teresy Nietyksza)  
4/ informacja o dotacji z Urzędu Miasta i pozostałych źródłach finansowania I Ogólnopolskiego 
Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej w listopadzie. 
5/ informacja o działaniach dotyczących organizacji festiwalu i dyskusja nad dalszymi przygotowaniami 
6/ wolne wnioski. 
Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu - przyjęto go jednogłośnie. 
Przebieg zebrania 
1/ wybór przewodniczącego i protokolanta: na przewodniczącą zgłoszono Anetę Kolańczyk, na 
protokolantkę – Izabelę Fietkiewicz-Paszek. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano 
przewodniczącego A. Kolańczyk i protokolanta I. Fietkiewicz-Paszek. 
2/ informacja o sprawach bieżących: Przewodnicząca przypomniała o spotkaniu z Beatą Klary z 
Gorzowa (17.09.2011), podała termin kolejnego (22.10.2011) na Zamku w Gołuchowie (D. Surdyk z 
Miłosławia i J. Kukorowski z Gniezna).  Poinformowała, że w spotkaniach wezmą udział licealiści-
recytatorzy. 
Przewodnicząca przedstawiła wstępną koncepcje imprezy dla dzieci (VI 2011), zapoznała zebranych z 
regulaminem konkursu na utwór dla dzieci. 
3/ przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia: Przewodnicząca zebrania przypomniała punkt statutu 
dot. trybu przyjmowania nowych członków do stowarzyszenia (Rozdz. III, §12, pkt 1. i 4.) 
Przewodnicząca przedstawiła kandydaturę Teresy Nietykszy (Opole) – rekomendacja I. Fietkiewicz-
Paszek i A. Kolańczyk; po zaprezentowaniu kandydatury przystąpiono do głosowania uchwały:  

• Uchwała nr 10/2011 w sprawie przyjęcia Teresy Nietyksza, załącznik nr 2 do protokołu.  
4/ Przewodnicząca przedstawiła informację o dotacji z Urzędu Miasta i pozostałych źródłach 
finansowania I Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. W. Karczewskiej w XI 2011. 
5/ informacja o działaniach dot. organizacji festiwalu: Przewodnicząca przedstawiła program 
festiwalu. W. Garsztka przedstawił koncepcję spektaklu poetyckiego na podst. tekstów Karczewskiej, 
który będzie prezentowany w 1. dzień festiwalu. Ustalono, że 11 X zostaną rozdzielone plakaty i lista 
miejsc, do których członkowie stowarzyszenia dostarczą materiały. Ustalono termin próby J. 
Szukalskiego i W. Garsztki z młodymi recytatorami (3.10.2011) 
6/ wolne wnioski: ustalono termin następnego zebrania zarządu na 11 października 2011. 
 
Przewodniczący                                   Protokolant 

................................       ............................... 

Na tym zebranie zakończono. 
Załączniki do protokołu:  załącznik nr 1 – lista obecności 
         załącznik nr 2 – Uchwała o przyjęciu Teresy Nietykszy  
          


