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Kalisz, 19 kwietnia 2011  

 
PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu 

STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA 
 

19 kwietnia 2011 w  „Lawenda Cafe” przy ul. Browarnej 10 w Kaliszu odbyło się Zebranie Zarządu 
STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA. 
 
W zebraniu udział wzięło 14 osób (5 członków zarządu + 9 członków zwyczajnych) (załącznik nr 
1 – lista obecności). 
Obrady otworzyła prezes stowarzyszenia, Beata Dąbrowska, stwierdziła prawidłowość odbycia 
posiedzenia (kworum) i przedstawiła proponowany porządek zebrania: 
1/ wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta 
2/ informacja o sprawach bieżących  
3/ informacja i dyskusja o organizacji planowanych w najbliższym czasie imprez  
4/ wolne wnioski. 

Przebieg zebrania 
Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu - przyjęto go jednogłośnie. 
1/ wybór przewodniczącego i protokolanta: 
Na przewodniczącą zebrania zgłoszono Anetę Kolańczyk, na protokolantkę –  Beatę Wicenciak.  
W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano przewodniczącego Anetę Kolańczyk i 
protokolanta Beatę Wicenciak. 
2/ informacja o sprawach bieżących  
Przewodnicząca zebrania podała informację przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego wymaganych 
dokumentów /aktualizacja oferty/, koniecznych do podpisania umowy o finansowaniu przez UM 
projektu „zwiersz się z nami pod wieczór”. 
Przewodnicząca zebrania omówiła i podsumowała ostatnie 3 imprezy – wieczór Urszuli Zybury w Sali 
Gobelinowej zamku w Gołuchowie (26 marca) „Wieczór francuski – C’est la vie” (8 kwietnia), którego 
stowarzyszenie było współorganizatorem, spotkanie z prof. Stanisławem Beresiem w CKiS. pt. 
„Rozmowy z Miłoszem” (16 kwietnia) połączone z projekcją filmu z rozmowy profesora z poetą. 
3/ informacja i dyskusja o organizacji planowanych w najbliższym czasie imprez  
Przewodnicząca zebrania podała informacje o najbliższej imprezie stowarzyszenia: 
14 maja – „Ogólnopolska Konferencja o Ekfrazie w Gołuchowie. Wieczór poezji i obrazu.” 
Omówiono szczegółowo program imprezy i sprawy organizacyjne (noclegi dla gości, prowadzenie 
imprez, zapewnienie poczęstunku dla gości, zapewnienie dojazdu dla gości itd.) 
5/ wolne wnioski. 
Włodzimierz Garsztka zaprosił członków stowarzyszenia na 2 spektakle Teatru na Widoku 
„Weltschmerz” i „Eliot” (27 kwietnia).  
 
Przewodniczący                                   Protokolant 

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

Na tym zebranie zakończono. 
Załączniki do protokołu: 
załącznik nr 1 – lista obecności 


