PROTOKÓŁ
XII Posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość
(Google Hangouts - wideokonferencja)

29 lipca 2017 r., godzina 15:10

Lista obecności:
Tomasz Adamiec
Grzegorz Borys (protokolant)
Grażyna Maria Ciesielska
Zdzisław Kałek
Adriana Machowiak
Sławomir Majdański (przewodniczący posiedzenia)
Izabela Milewska

Regionalna Komisja Rewizyjna:
Piotr A. Dybczyński (od godziny 15:26)

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Przyjęcie protokołu z XI posiedzenia Zarządu Regionu;
Obchody rocznicy porozumień sierpniowych (31 sierpnia);
Preliminarz budżetowy Regionu na sierpień;
Zgłoszenie Stowarzyszenia na Dzień i Tydzień Organizacji Pozarządowych
w Poznaniu
5. Wolne wnioski.

Ad. 1.Przyjęcie protokołu z XI posiedzenia Zarządu Regionu

[Uchwała nr 1]
Głosowanie nad przyjęciem protokołu wraz z uchwałami z poprzedniego posiedzenia:

Za: 7 (Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Grażyna Maria Ciesielska, Zdzisław Kałek,
Adriana Machowiak, Sławomir Majdański, Izabela Milewska)
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Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 2.Obchody rocznicy porozumień sierpniowych (31 sierpnia)

Sławomir Majdański przedstawił wstępne plany obchodów rocznicy Porozumień
Sierpniowych 31 sierpnia w Poznaniu. Zespół roboczy (w składzie: Elżbieta
Jackowska, Marika Jęczmionka, Wiesław Rygielski, Paweł Norbert Strzelecki oraz
Sławomir Majdański) spotkał się dotychczas raz i ustalił, iż miejsce wydarzenia będzie
Rondo Solidarności w Poznaniu i będzie ono trwać około godziny. Wstępnie
wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19:45. Ma ono łączyć przeszłość
z teraźniejszością.
Zdzisław Kałek zgłosił zastrzeżenie, że na to rondo nie ma mają dostępu piesi.
Sławomir Majdański zobowiązał się to sprawdzić.
Grzegorz Borys zaproponował, by w wydarzeniu uczestniczyły związki zawodowe,
np. Inicjatywa Pracownicza.
Izabela Milewska poinformowała, że planuje zorganizować obchody w Pile pod Sądem
Rejonowym o godzinie 21:00, a ich częścią będzie odczytanie 21 postulatów
Solidarności i odniesienie ich do dzisiejszych zapędów władzy.

Ad. 3. Preliminarz budżetowy Regionu na sierpień

Adriana Machowiak i Izabela Milewska poruszyły kwestię zakupu mobilnego sprzętu
nagłaśniającego dla Grup Lokalnych. Sławomir Majdański zaproponował jego zakup
na kilka miesięcy, a Grzegorz Borys z uwagi na pilność jego nabycia wystąpienie
o sponsoring do producenta/dystrybutora jak i zwrócenie się w tej sprawie do
samorządów. Zdzisław Kałek z kolei zasugerował zwrócenie się do firm prywatnych
oraz partii politycznych w tej sprawie.
Zarząd pod dyskusję poddał również inne sposoby finansowania zakupu sprzętu do
nagłośnienia manifestacji.
Zdzisław Kałek w toku dyskusji o udziale KOD oraz środków posiadanych przez
Stowarzyszenie, zaproponował podjęcie uchwały o wspieraniu przez KOD innych
inicjatyw obywatelskich na zasadach przyjętych przez organizatorów, nawet jeśli
będzie to wiązało się z udziałem aktywistów KOD bez logotypów organizacji. Grażyna
Maria Ciesielska dodała, że treść tej uchwały powinna zostać zamieszczona również w
formie komunikatu na stronie internetowej oraz Facebooku.
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W toku dyskusji Grażyna Maria Ciesielska opowiedziała o jednym z organizowanych
przez siebie Łańcuchów Światła w Międzyzdrojach. W trakcie podeszła do niej
turystka z Niemiec, która wyraziła opinię, że powinniśmy te protesty organizować
również na granicy z naszymi sąsiadami, którzy popierają opozycję demokratyczną w
Polsce. Pomysł ten Sławomir Majdański przekaże Radzie Regionów i Zarządowi
Głównemu. Grzegorz Borys zasugerował, że takie protesty powinny odbywać się na
granicach ze wszystkimi państwami ościennymi, także bloku wschodniego.

Adriana Machowiak poinformowała, że nie otrzymała, mimo zapewnień i obietnic
z Zarządu Głównego, że nastąpi to po 04 lipca, zestawienia wpływów dla
poszczególnych Regionów.

Ad. 4. Zgłoszenie Stowarzyszenia na Dzień i Tydzień Organizacji Pozarządowych
w Poznaniu

Grzegorz Borys przedstawił opcje udziału KOD Wielkopolska w Dniu oraz Tygodniu
Organizacji Pozarządowych w Poznaniu. Członkowie Zarządu zgodzili się, by oprócz
prezentacji działalności na stoisku na pl. Wolności 16 września, Stowarzyszenie
zorganizowało Dni Otwarte między 18 a 23 września w Biurze przy ul. Zamkowej
w godzinach od 17:00 do 20:00.

Ad. 5. Wolne wnioski

A) Sławomir Majdański zgłosił pomysł zorganizowania Okrągłego Stołu z partiami
politycznymi oraz innymi organizacjami. Grzegorz Borys zasugerował,
by zamiast partii politycznych skupić się wyłącznie na organizacjach
pozarządowych.
B) Adriana Machowiak poruszyła kwestię mediów - odbudowy Sekcji Media,
a Grzegorz Borys potrzeby zbierania informacji z całego Regionu i budowania
jednego przekazu dla Stowarzyszenia w Regionie. Tomasz Adamiec przedstawił
trudną sytuację kadrową i w związku z tym niemożliwość utworzenia Biura
Prasowego.
C) Następne spotkanie Zarządu odbędzie się 18 sierpnia 2017 r. 0 godzinie 17:00 i
będzie ono miało charakter posiedzenia otwartego.
Zebranie zakończyło się o godzinie 17:09.
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Załącznik nr 01do Protokołu z XII posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

Uchwała numer ZRWLKP/2017/07/29/01
Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
z dnia 29 lipca 2017 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje protokół z XI posiedzenia Zarządu
Regionu z dnia 02 lipca 2017 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:
Sławomir Majdański – przewodniczący
Tomasz Adamiec
Grzegorz Borys
Grażyna Maria Ciesielska
Zdzisław Kałek
Adriana Machowiak
Izabela Milewska
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