Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej
Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Uchwała nr 10/2008 Zarządu Klubu

Zarząd Klubu na Zebraniu w dniu 4.06.2008 r. postanawia:

1.

Powierzyć Prezesowi Klubu, Patrycji Naumczyk, następujące obowiązki:
prowadzenie korespondencji z członkami Klubu, Zarządem Oddziału oraz innymi
podmiotami,
zarządzanie Klubową listą dyskusyjną,
koordynacja sprawozdawczości Klubu, w tym przygotowywania druku TKK,
prowadzenie kalendarza zebrań Zarządu.

2.

Powierzyć Wiceprezesowi, Andrzejowi Kwiatkowskiemu, następujące obowiązki:
prowadzenie ewidencji imprez i wyjazdów Klubowych,
prowadzenie działań marketingowych oraz media monitoringu w zakresie
możliwości pozyskania dotacji, nawiązania współpracy oraz innych działań
umożliwiających rozwój Klubu,
prowadzenie rejestru map, przewodników i publikacji znajdujących się na stanie
Klubu.

3.

Powierzyć Wiceprezesowi, Rafałowi Kwatkowi, następujące obowiązki:
zarządzanie stroną Klubową, w tym umieszczanie protokołów i uchwał z zebrań
Zarządu Klubu niezwłocznie po ich otrzymaniu.
kontrolowanie rozliczania imprez organizowanych przez członków Klubu.
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4.

4.06.2008 r.

Powierzyć Skarbnikowi, Michalinie Bilińskiej, następujące obowiązki:
prowadzenie ewidencji imprez i wyjazdów Klubowych,
prowadzenie spraw finansowych Klubu, w tym sprzedawanie składek PTTK,
przekazywanie do Sekretarza Klubu informacji o osobach, które opłaciły składkę w
danym miesiącu do 5 dnia kolejnego miesiąca oraz przed dłuższymi wyjazdami
Klubowymi,
przypominanie osobom o opłacaniu zaległych składek,
koordynacja akcji 1%.

5.

Powierzyć Sekretarzowi, Małgorzacie Gładyś, następujące obowiązki:
prowadzenie korespondencji z członkami Klubu,
prowadzenie ewidencji członków Klubu oraz przechowywanie deklaracji członków
Klubu,
zarządzanie Klubową listą dyskusyjną
przechowywanie archiwalnych dokumentów Klubu,
przekazywanie do Zarządu Oddziału informacji osobach, które opłaciły składkę w
danym miesiącu 10 dnia kolejnego miesiąca oraz przed dłuższymi wyjazdami
Klubowymi,
utrzymywanie i aktualizowanie arkusza monitorowania zadań i przypominanie
członkom Zarządu o terminie ich wykonania,
przygotowywanie protokołów i uchwał z zebrań Zarządu Klubu.

Traci moc uchwała nr 8/2008 z dnia 3.04.2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zarząd Klubu:
Prezes

Patrycja Naumczyk ...............................................................

Wiceprezes

Andrzej Kwiatkowski .............................................................

Wiceprezes

Rafał Kwatek..........................................................................

Skarbnik

Michalina Bilińska .................................................................

Sekretarz

Małgorzata Gładyś .................................................................
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