
Szczytna 23.04.2005r.

Protokół
z 44 Zjazdu Stowarzyszenia Miłośników Radiowych Łączności na Falach

Ultrakrótkich Polskiego Klubu UKF w dniu 23 kwietnia 2005r. w m. Szczytna.

Zjazd rozpoczął obrady o godz. 09:20, które otworzył kol. Prezes SP1I, powitał
zebranych oraz gościa V-ce Prezesa ZG PZK koleżankę Ewę SP1LOS którą wraz z Zarządem

PK UKF poprosił do stołu prezydialnego.

Na przewodniczącego Zjazdu jednogłośnie wybrano kol. Radka SP1O -  sekretarza

Stowarzyszenia.

- przyjęto jednogłośnie zaproponowany wcześniej porządek Zjazdu.

- powołano jednogłośnie komisję uchwał i wniosków w składzie:

   kol. Mirka SP5NHF, kol. Tomek SP5CCC.

- wobec braku chętnych z sali na protokólanta zgłosił się kol. Tomek SP7BCA.

Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono że w Zjeździe bierze udział 23 członków

Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

- Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Prezes kol. Jurek SP1I.

- w dalszej kolejności zrezygnowano z poszczególnych wystąpień skarbnika i

managerów ze względu na wcześniejsze otrzymanie przez uczestników Zjazdu

pisemnych sprawozdań.

- na wniosek kol. Zdzisława SP6LB przyjęto do wiadomości przedstawione pisemne

sprawozdania  -  za głosowało 17 osób.

Następnie głos zabrała V-ce Prezes ZG PZK która przekazała pozdrowienia dla

Stowarzyszenia od władz PZK oraz stwierdziła, że ma nadzieję że PK UKF powróci do

pełnych struktur PZK. Wyraziła także swoje uznanie za koleżeńską atmosferę spotkania oraz

doskonałą organizację Zjazdu i spotkania Technicznego. Potwierdziła że ZG PZK widzi

problemy UKF i w pełni popiera nasze starania w obronie naszych pasm.

W dalszej części Zjazdu kol. Krzysztof SP1MVG ogłosił wyniki Intercontestu i wręczył
dyplomy.

Kol.Marek-SP6NIC – Prezes Dolnośląskiego OT PZK wręczył puchary dla 10

najaktywniejszych stacji na UKF w 2004r. w poszczególnych kategoriach klasyfikacji.

Następnie wywiązała się dyskusja:

 kol. Radek SP1O poruszył sprawę logów za zawody - papierowe czy elektroniczne?

kol. SP6LB, SP5CCC, SP6VGJ/3 – proponują iść z postępem i wprowadzić obowiązek

elektronicznych logów i elektronicznego rozliczania zawodów.

kol. Elżbieta SP7RFE – otrzymuję jako Contest Manager PK UKF 50% logów papierowych i

50% logów elektronicznych.

Kol. SP3AMO, SP6RZ – proponują aby na stronie Internetowej PK UKF znalazły się
programy do elektronicznego logowania.
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Kol. Tomek – SP5XMU – PK UKF na stronie Internetowej oraz na płycie CD przygotuje

programy i informacje do elektronicznego logowania wraz z odpowiednim przewodnikiem

krok po kroku dla początkujących.

Przyjęto uchwałę nr 1:

Zjazd Stowarzyszenia PK UKF wprowadza od 2006 roku obowiązek nadsyłania

logów za zawody UKF (krajowe i zagraniczne) w formie elektronicznej.

W szczególnych przypadkach Contest Manager może dopuścić log w postaci papierowej.

Ponadto, Zjazd zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do opracowania zestawu

informacji, programów do logowania oraz opis sposobu korzystania z tych narzędzi.

Materiały powyższe udostępnione będą na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na

płytach CD.

za         -         głosów 22

przeciw   -     głosów 0 /zero/

wstrzym. -     głosów 1

Kol. SP1O i SP6LB poruszyli sprawę pasma 9 cm.

 Zdzisław SP6LB wyjaśnił że jest robiona nowa tabela przydziału częstotliwości - należy

mieć nadzieję że będzie tam pasmo 9 cm dla nas dostępne.

 Aktualnie należy indywidualnie występować do URTiP o zezwolenia na pracę na tym

paśmie.

Przyjęto uchwałę nr 2:

Zjazd zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do udzielenia pomocy członkom

organizacji ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na pracę w paśmie 3,4 GHz.

za        -        głosów 22

przeciw  -     głosów 0 /zero/

wstrzym. -   głosów 1

SP1O poinformował zebranych, że otrzymał list od kol. SP9MX i chciałby go przeczytać,

zebrani wyrazili w głosowaniu swoją wolę;

           za głosowały        2 osoby

przeciw             12 osób

wstrzymało się    8 osób

zgodnie z wolą zebranych list kol. SP9MX nie został odczytany.

SP1O – Zarząd PK UKF przedstawia Zjazdowi wniosek o wyróżnienie kolegów Zdzisława

SP6LB i Jerzego SP9FG pamiątkowymi plakietkami za całokształt pracy na rzecz rozwoju

UKF w Polsce.

Przyjęto uchwałę nr 3:

Zjazd Stowarzyszenia PK UKF nagrodził plakietkami pamiątkowymi Kolegów:

- Zdzisław Bieńkowski SP6LB

- Jerzy Mitkiewicz SP9FG
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za duży wkład pracy na rzecz rozwoju amatorskiej radiokomunikacji UKF w

Polsce.

za           -       głosów 23

przeciw    -     głosów 0/zero/

wstrzym.  -    głosów 0/zero/

SP1O – Zarząd PK UKF przedstawia wniosek o wyrażenie podziękowania dla

Kolegów SP5XMU, SQ5BE, SP7NJX, SP6VGJ, SQ5BPM za utworzenie i bieżące

utrzymanie strony internetowej Stowarzyszenia PK UKF.

Przyjęto uchwałę nr 4:

Zjazd składa podziękowanie Kolegom:

             - Tomasz Babut SP5XMU

 -  Paweł Grzelewski SQ5BE

             - Andrzej Pająk SP7NJX

 - Jacek Rozenbajgier SP6VGJ

 - Marek Przybyszewski SQ5BPM

            za utworzenie i bieżące utrzymanie strony internetowej Stowarzyszenia PK UKF.

za           -      głosów 23

przeciw  -      głosów 0/zero/

wstrzym.  -   głosów 0/zero/

SP1O – Zarząd PK UKF przedstawia wniosek o wyrażenie podziękowania Kolegom

SP6GWB i SP6MLK za wieloletnie organizowanie zjazdów i technicznych spotkań.

Przyjęto uchwałę nr 5:

Zjazd wyraża podziękowanie zespołowi:

- Stanisław Ziemczonek SP6GWB

- Stanisław Kastelik SP6MLK

  za wieloletnie zaangażowanie w organizację spotkań technicznych i    zjazdów

Stowarzyszenia PK UKF.

za           -        głosów 23

przeciw  -        głosów 0/zero/

wstrzym.  -     głosów 0/zero/

Przyjęto uchwałę nr 6:

Zjazd przyjmuje w rozliczeniach zawodów krajowych UKF, zasady obowiązujące

w rozliczaniu zawodów I Regionu IARU.

W szczególności dotyczy to ograniczenia obszaru z jakiego pracuje uczestnik zawodów

oraz dopuszczenia równoczesnej pracy tylko jednym nanajnikiem na danym paśmie.

Za           -       głosów 23

Przeciw  -       głosów 0/zero/

Wstrzym.  -    głosów 0/zero/
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SP7RFE – Elżbieta i SP7BCA – Tomek  -  wyrazili wolę zorganizowania 45 Zjazdu i VIII

Spotkania Technicznego w rejonie Skierniewic w czerwcu 2006r.

Na tym zakończono oficjalną część 44 Zjazdu Stowarzyszenia PK UKF.

Następnie w grupach zainteresowań odbyły się prelekcje, pokazy i spotkania towarzyskie.

Załączniki:

- lista obecności

- protokół komisji uchwał i wniosków

Przewodniczący Zjazdu            Protokolant

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

  R. Soroka  -  SP1O      T. Wiza – SP7BCA


