Protokół
z obrad 39 Zjazdu PK UKF PZK
39 Zjazd odbył się w dniach 17 – 18 czerwca 2000r. W Wistce Szlacheckiej
koło Włocławka.Na Zjeździe obecnych było 105 osób z tego 50 członków
rzeczywistych z prawem głosu oraz 2 kandydatów.Z ramienia ZG PZK obecny
był sekretarz kol. Czesław SP2UKB.
Zjazd otworzył gospodarz – organizator kol. Janusz SP2FKE, który powitał
wszystkich przybyłych oraz życzył miłego pobytu i owocnych obrad.
Obrady poprowadził przewodniczący PK UKF kol. Zdzisław SP6LB.
Wszyscy uczestnicy Zjazdu otrzymali wcześniej na piśmie sprawozdanie
Zarządu za okres między 38 a 39 Zjazdem.
Przewodniczący PK UKF zapoznał uczestników z ustaleniami 14 Zjazdu
Polskiego Związku Krótkofalowców.
Sekretarz ZG PZK kol. Czesław SP2UKB omówił zadania postawione przed
nowo wybranym Zarządem PZK.
Kol. Tomek SP5CCC – członek PK UKF a zarazem Prezes SP DX Klubu
poruszył sprawy związane z działalnością klubów specjalistycznych w nowej
rzeczywistości.
Członek Zarządu kol. Tomek SP7BCA zapoznał uczestników z pisemnymi
rezygnacjami kolegów Mirka SP5IDK i Wojtka SP7ZX z członkostwa w PK
UKF.
Następnie wręczono dyplomy członkowskie nowym członkom Klubu
kolegom: SP9QZS, SP1MVG, SP9SDF, SQ2EEQ.
Poszczególne osoby funkcyjne Zarządu w krótkich wystąpieniach
przedstawili sprawozdania ze swojej działalności.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Andrzej SP1JX przedstawił
sprawozdanie stwierdzające, że Zarząd w okresie miedzy 38 a 39 Zjazdem
działał zgodnie z prawem i regulaminem PK UKF.
Kol. Jurek SP9FG poprosił o przyjęcie Jego rezygnacji z prowadzenia
współzawodnictwa
Intercontestu a na swoje miejsce zaproponował
kol. Krzysztofa SP1MVG. Gromkimi brawami uczestnicy Zjazdu podziękowali
kol. Jurkowi za prowadzenie współzawodnictwa i zaaprobowali kandydaturę
kol. Krzysztofa SP1MVG.
Kol. Staszek SP6GWB przedstawił sprawy związane z pracą w pasmach
mikrofalowych. Zobowiązał się także do opracowania informacji na temat ,,Jak
uruchomić się na mikrofalach”, która to informacje wyda w formie broszury
SP6LB.
Kol. Tomek SP5XMU zobowiązał się do uzupełnienia witryny Internetowej
PK UKF oraz prowadzenia na bieżąco wiadomości .
Kol. Edward SP9WY przedstawił sprawę pomiarów oraz zaproponował
zorganizowanie sesji pomiarowej.

Kol. Henryk SP5DED poruszył sprawy satelitarne. Prosił o informacje na
temat osiągnięć i pracy polskich stacji przez satelity w latach minionych
i obecnie.
Obrady Zjazdu odbywały się w miłej i przyjemnej atmosferze. Serdeczne
podziękowania należą się organizatorom a w szszególności Januszowi SP2FKE,
Grzegorzowi SP2OFF, Mirkowi SP2ILQ.
Komisja Wniosków i Uchwał w składzie:Tomek SP5CCC, Mirka SP5NHF,
Włodzimierz SP5TAW przedstawiła następujące wnioski, które uczestnicy
Zjazdu przegłosowali i zobowiązali Zarząd do ich realizacji:
1. Zjazd zwraca się do Prezydium ZG PZK o podniesienie skuteczności
działania sieci monitoringu pasm amatorskich przez wydania pisemnych
upoważnień dla członków zespołów monitorujących.
2. Zjazd apeluje do wszystkich krótkofalowców polskich o zgłaszanie do
kolegów
SP5HEJ
i
SP5TAW
na
adres:
BANDGUARD@SP5ZCC.WAW.PL informacji o sygnałach zakłócających
usytuowanych w pasmach amatorskich UKF.Działania te służyć będą
ochronie pasm amatorskich.
3. Zjazd podtrzymuje stanowisko na temat nieudzielania zezwoleń na pracę
w paśmie 50 MHz emisją FM.
4. Zjazd zobowiązuje Zarząd PK UKF do kontynuacji starań o przyznanie
zezwoleń na pracę w paśmie 70 MHz.
5. Zjazd zwraca się do Zarządu PK UKF o zorganizowanie sesji pomiarowych.
6. Zjazd zobowiązuje Zarząd PK UKF do rozsyłania wyników klubowych
współzawodnictw sportowych do wszystkich mediów zainteresowanych
tematyką krótkofalarską oraz do publikowania tych wyników na stronie
internetowej PK UKF.
7. Zjazd zobowiązuje Zarząd PK UKF do publikowania wyników Intercontestu
w materiałach dostarczanych uczestnikom Zjazdów.
8. Zjazd zobowiązuje Zarząd PK UKF do honorowania dyplomami zdobywców
trzech pierwszych miejsc w każdych
zawodach zaliczanych do
współzawodnictwa Intercontestu oraz zdobywców pierwszych pięciu miejsc
w Interconteście – oddzielnie dla każdego pasma i każdej kategorii.W miarę
możliwości
finansowych liczba wydawanych dyplomów może być
zwiększona.
9. Zjazd uznaje że logi za zawody nadesłane bez wyliczonych odległości będą
zaliczane jedynie do kontroli.
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