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SPRAWOZDANIE
Z PRZEGIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA
ZGROMADZENIA PSV
/POZNAŃ, 26 LISTOPADA 2009 ROKU
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KU/

W dniu 26 listopada 2009 roku w Hotelu Mercure Poznań odbyło się
Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Vendingu. Spotkanie
rozpoczęło się o godz. 10.00 (I termin), a następnie o godz. 11.00
(II termin). Na listę uczestników Spotkania PSV wpisało się 12 osób –
członków PSV. Na przewodniczącego obrad wybrany został p. Orestes
śukowski.
Prezes Zarządu PSV Michał Piotrowiak przedstawił sprawozdanie
finansowe za okres od 1 stycznia do 30 października 2009 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte w głosowaniu (11 głosów
za). WyraŜono uznanie dla ogólnie dobrego stanu finansów PSV.
Dyrektor Biura PSV Sławomir Kamiński przedstawił informację
o pracach przeprowadzonych przez Zarząd i Biuro PSV w 2009 roku.
Podczas dyskusji plenarnej Zarząd PSV zwrócił uwagę na konieczność
rozpoczęcia przygotowań do kolejnej edycji targów Vending Poland,
które zostały zaplanowane na 23 - 24 września 2010 roku (ew. na
22 - 23 września 2010 roku – data w fazie uzgodnień). W związku
z tym, Ŝe kadencja obecnego Zarządu upływa w maju 2010 roku (czyli
na 4 miesiące przed terminem targów), Zarząd chce przeprowadzić
w połowie stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
PSV, podczas którego przeprowadzone zostaną wybory nowego
Zarządu Stowarzyszenia. Nowy Zarząd mógłby przyjąć pełną
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odpowiedzialność za organizację targów Vending Poland w 2010
roku).
Ew. moŜliwe jest warunkowe wystąpienie do Walnego Zgromadzenia
o rozszerzenie kadencji i mandat dot. organizacji tej imprezy jeszcze
przez obecny Zarząd. Zarząd zwraca się do członków PSV z prośbą
o współpracę oraz pomoc w zawiązaniu grupy inicjatywnej, która
zajmie się przygotowaniami do imprezy targowej we wrześniu 2010
roku.
Przewodniczący Rady Kontrolnej Krzysztof Ostapiuk zwrócił uwagę,
Ŝe chociaŜ stan finansów w PSV jest dobry, to w 2009 roku
Stowarzyszenie notuje więcej wydatków, niŜ przychodów. Podkreślił
teŜ konieczność uatrakcyjnienia spotkań PSV oraz organizowania ich
w centralnej części kraju, aby zwiększyć frekwencję na spotkaniach
Stowarzyszenia.
II część dyskusji plenarnej skupiła się na omówieniu przyczyn słabej
frekwencji na spotkaniach PSV. Padały róŜne przyczyny (mała
atrakcyjność tych spotkań, kaŜdy zajęty jest prowadzeniem własnej
działalności, kryzys gospodarczy, sezon grypowy, brak poczucia
integracji, internet platformą wymiany informacji, branŜę mogą
zintegrować wspólne zagroŜenia, których teraz nie ma, ogólne
przekonanie, Ŝe Stowarzyszenie czuwa i normalnie pracuje).
Członkowie Zarządu zobowiązali się do tego, aby podjąć starania na
rzecz uatrakcyjnienia następnego spotkania PSV poprzez zaproszenie
duŜych firm do wspólnego udziału.
Podkreślono przy tym, Ŝe
styczniowe Walne Zgromadzenie PSV będzie miało charakter
wyborczy.
Spotkanie zakończył p. Orestes śukowski dziękując członkom
Stowarzyszenia za przybycie i aktywne uczestnictwo w Walnym
Zgromadzeniu.
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