PROTOKÓŁ z WALNEGO ZEBRANIA MŚJ 26.06.2016

Data:

19.12.2015, godz. 17:00

Miejsce:

Aula Maksymiliana przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie + Tele-konferencja

Obecni:

27 osób (kworum) + 1 osoba dołączyła po głosowaniach
- obecnych osobiście:
- obecnych na łączach telefonicznych:
- obecnych z upoważnienia:

Przebieg spotkania:
1. Schodzenie się i przyłączanie członków MŚJ;
2. Rozpoczęcie Walnego Zebrania członków MŚJ o godz. 17:30;
3. Zgłoszenie Łukasza Hajduka jako protokolanta przez Andrzeja Lewka;
4. Przyjęcie protokolanta przez Walne;
5. Zgłoszenie swojej osoby na przewodniczącego spotkania;
6. Przyjęcie przewodniczącego przez Walne;
7. Obradowanie nad przyjęciem wysokości składki;
a. Rekomendacja Zarządu - przyjęcie składki w wysokości 10 zł (Uchw. Z. Nr 5/2015)
b. Dyskusja – propozycja podniesienie na 25 zł
c. Wyjaśnienie prezesa MŚJ sensu niższej składki
d. Przyjęcie uchwały o wysokości składki – 10 zł – jednogłośnie
8. Obradowanie nad przyjęciem uchwały o honorowym członkostwie na podstawie Uchw. Z. Nr
6/2015;
a. Wyjaśnienie uchwały Zarządu
b. Głosowanie nad nadaniem honorowego członkostwa następującym osobom:
i. Mieczysław Guzewicz,
ii. Wiesław Grabowski,
iii. Donald Turbitt,
iv. Charles Whitechead,
c. Przyjęcie uchwały jednogłośnie
9. Wolne wnioski:
a. Jakub Wójcik – pytanie o wspólne materiały promocyjne MŚJ
i. Informacja Andrzeja Lewka na temat istniejących materiałów (płytka CD –
starter dla męskich grup, Ulotka o 72h do Zmartwychwstania)
ii. Informacja Andrzeja Lewka na temat planów zrobienia nowej ulotki

b. Michał Walasz - Czy będzie raport z działalności rocznej?
i. Odpowiedź Andrzeja Lewka – raport z działalności w roku 2015 zostanie
przedstawiony do końca marca 2016 i będzie dyskutowany na Walnym w
2016 roku
ii. Łukasz Hajduk dodał, że będzie on rozesłany członkom MŚJ do zapoznania
c. Andrzej Lewek – informacja o roku miłosierdzia – zaplanowane inicjatywy:
i. 7-8.10 Koszalin
ii. 11-13.11 Kraków
d. Ogłoszenie Andrzeja Lewka na temat weekendu w Porszewicach w lutym 2016
e. Maciej Kryczka – pytanie o współprace z innymi stowarzyszeniami (konkretnie
tato.net, stowarzyszenie Przystań)
i. odpowiedź Andrzeja – jest kontakt z Przystanią
f. Michał W. – pytanie o możliwość założenia diecezjalnego forum MŚJ
i. odpowiedź Andrzeja Lewka – takie forum powstało w 2011 (forum liderów),
niestety jest martwe 
ii. głos telefoniczny - wskrzesić istniejące forum, spotykać się tam regularnie
iii. Andrzej Lewek - konkretna propozycja spotkania na forum telefonicznym
11.01.2016
10. Modlitwa na zakończenie.

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

Sekretarz Zebrania
……………………………..

