PROTOKÓŁ z WALNEGO ZEBRANIA MŚJ 26.06.2016 (ver. rozszerzona po odsłuchaniu
nagrania audio)

Data:

26.06.2016, godz. 19:35

Miejsce:

Kamieniołom na Podgórzu + Tele-konferencja

Obecni:

35 osób (brak kworum)
- obecnych osobiście: 22 osoby
- obecnych na łączach telefonicznych: 8 osób
- obecnych z upoważnienia: 5 osób

Przebieg spotkania:

19:35 Otwarcie Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia MŚJ
Sprawdzenie obecności i kworum;
W trakcie sprawdzania: modlitwa, wniosek o nagrywanie zebrania, podjęcie decyzji o
nagrywaniu i poinformowanie o tym zebranych;
Stwierdzono, że nie osiągnięto kworum w pierwszym terminie;
Zebranie rozpoczęto w ogłoszonym drugim terminie.

19:45 Otwarcie Walnego Zebrania w drugim terminie;
Funkcje przewodniczącego zebrania zgodnie ze statutem pełnił prezes Andrzej Lewek;
Wybór Sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej:
Większością głosów (wszyscy za) sekretarzem zebrania został wybrany: Łukasz
Hajduk;
Większością głosów (wszyscy za) w skład komisji skrutacyjnej weszli: Andrzej Kruk
i Emilian Kujawski.

20:00 Przedstawienie planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku
obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad;
Porządek obrad przyjęty większością głosów (wszyscy za).

20:10 Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2015 rok;
Andrzej Lewek skomentował sprawozdanie, które wcześniej zostało rozesłane do
członków stowarzyszenia, omówił poszczególne części, wyjaśnił kwestię kilku korekt;
Opinia komisji rewizyjnej / Jerzy Spuła podsumował spotkanie Komisji
Rewizyjnej oraz poinformował o zaakceptowaniu sprawozdania;
Nastąpiła dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem;
- pytanie o pozycję NALEŻNOŚCI (dlaczego ujemna wartość);
- odpowiedź na podstawie opinii biura rachunkowego (odczytał Andrzej);
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
przyjęcie uchwały liczbą głosów: 35 (wszyscy za).

20:30 Zaprezentowanie proponowanych przez Zarząd zmian w statucie, pytania i
dyskusja:
1. nowe cele
- czy te cele nas ograniczają;
- jaka będzie kolejność nowych celów w stosunku do starych;
- WNIOSEK FORMALNY O PODCHODZENIE DO TELEFONU ZADAJĄC
PYTANIE;
- czy musi zostać PORZĄDEK I BEZPIEZEŃSTWO (dyskusja, wyjaśnienie,
głosowanie, za usunięciem 4 osoby, za pozostawieniem 28 osób, wstrzymujące 3);
- czy jakiś punkt daje nam możliwość przekazywania funduszy innym organizacjom
(jest taki punkt - cc);
- zastrzeżenie do integracji europejskiej (dodać też międzynarodową);
2. utrata członkostwa na skutek śmierci;
3. możliwość wynagradzania członków stowarzyszenia;
- dyskusja na temat regulaminu wynagradzania członków Zarządu;
4. zmiana dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej – stowarzyszenie „może”
prowadzić;
5. Zostały też zaproponowane nowe zmiany:
a) apologia wiary rzymsko-katolickiej;

b) integracja nie europejska tylko międzynarodowa;
c) ustawanie członkostwa za łamanie polskiego prawa;
d) regulacje potencjalnego wynagrodzenia dla Zarządu
e) nowe cele gospodarcze
Na wniosek osób na łączach telefonicznych proponowane nowe zmiany zostały
powtórzone do słuchawki telefonicznej. Po dłuższej dyskusji – m.in. na temat apologii
– przegłosowano wniosek (jednogłośnie), że na obecnym Walnym zajmiemy się tylko
zmianami zaproponowanymi przez Zarząd. Zarząd zobowiązał się, że nowymi
propozycjami zmian w statucie zajmie się w bieżącym roku, informując członków o
postępie prac nad statutem. Zarząd zobowiązał się też do wcześniejszego przesyłania
spraw rozpatrywanych na Walnym.
GŁOSOWANIE NA TEMAT ZMIAN:
Zaproponowane przez Zarząd zmiany zostały przyjęte. W głosowaniu wzięło udział 35
osób / 34 były za przyjęciem zmian / 1 się wstrzymała;

20:50 Prezentacja planów na przyszłość;
Informacja o przesłaniu sprawozdania merytorycznego za 2015 rok drogą mailową.
Prezentacja planów:
- FSO;
- ŚDM / 8 osób w zespole ewangelizacyjnym / ;
- jubileusze mężczyzn / Koszalin - Darłówek / Warszawa / Kraków;
- styczeń 2017 – weekendowe spotkanie liderów z Danielem Spencerem (USA);
Dyskusja nad planami:
- pomysły nowych zaangażowań: podpisywanie petycji / pomoc kombatantom /
dbałość o polskie cmentarze na Kresach / zaangażowanie w Szlachetną Paczkę,
Caritas / pomoc biednym, bezrobotnym, bezdomnym /
- komentarz prezesa dotyczący nowych zaangażowań – zaangażowanie zależy od
możliwości czasowych poszczególnych członków MŚJ / każdy może się włączyć i
działać / nie jesteśmy w stanie przy obecnym zaangażowaniu robić wszystkiego

21:05 Wolne wnioski:
- praca prezesa na etacie w MŚJ / możliwości, ograniczenia;

- oddawanie części dziesięciny dla MŚJ;
- powtórzenie prośby o mówienie do mikrofonu;
- poinformowanie o fundraiserach, którzy szukają środków dla MŚJ;
- prośba o przemyślenie jaką stałą kwotą możemy wspierać MŚJ;
- przypomnienie o dostępnej na stronie MŚJ ankiecie, gdzie można deklarować
wsparcie;
- pytanie ile osób wspiera stowarzyszenie regularnie (można przygotować takie
zestawienie);
- można by przygotować gotowy blankiet on-line – jest taki blankiet na stronie –
trzeba go jednak uczynić go bardziej dostępnym (np. informacja na stopce w mailach);
- nie ankieta tylko konkretna deklaracja z okresem terminowym;
- decyzja o przeniesieniu tej dyskusji na osobne spotkanie – może lepiej na łącza online w przyszłości;
- apel o większe zaangażowanie czasowe do członków MŚJ;
- przestarzała strona www / trudno znaleźć różne dane / zmienia się struktura;
- prośba o graficzną poprawę strony / dodawanie artykułów na www / większy ruch;
- apel prezesa o podsyłanie ciekawych tekstów i poprawę naszej działalności
publicystycznej;
- propozycja prowadzenia spotkań uwielbieniowych;
- propozycja utworzenia diakonii publicystycznej;
- może w przyszłości gazeta MŚJ, radio MŚJ, newsletter MŚJ;
- głos prezesa – czujmy się właścicielami tych wszystkich pomysłów, potrzebujemy
Was aby te pomysły mogły żyć;
- super, że mimo odległości działamy razem;
- wniosek o zorganizowanie pielgrzymek mężczyzn na jubileusz z naszych parafii;
- apel prezesa o zaangażowanie w naszych środowiskach / marka MŚJ już istnieje;
- podziękowanie dla Andrzeja Lewka za wierność;
- podziękowania dla Maćka za prowadzenie służby więziennej / zachęta do bycia
wiernym tego czego się podejmujemy;

- apel o zakładanie MŚJ w swoich parafiach / m.in. potrzebują tego osadzeni, którzy
wychodzą na wolność, podziękowanie za włączenie się mężczyzn do pracy z
osadzonymi;
- apel o kolejne zaangażowania;
- łącza telefoniczne – jak usprawnić walne – w przyszłości walne delegatów ponieważ
jest nas coraz więcej i trudno będzie się spotykać na łączach telefonicznych;

21:15 Zamknięcie Walnego Zebrania Członków;
Zamknięcie modlitwą.

Podane godziny są orientacyjne, pełny przebieg zebrania został zarejestrowany na nośniku
audio, nagranie dostępne w razie potrzeby.

PODPISANO:
Przewodniczący Zebrania
………………………..

Sekretarz Zebrania
……………………………..

