Zebranie zarządu w dniu 21.11.2016 r
– tematy poruszone na zebraniu.
1. W. Apanasewicz przedłożył projekt regulaminu Halowego Pucharu Dolnego
Śląska, który został przekazany organizatorowi.
2. W komentarzach do Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego DZJ w
dniu 23.10.2016 r. podnoszono konieczność organizowania w przyszłości
takich zebrań na terenie instytucji, gdzie nie będzie ograniczenia czasowego.
3. Na zebraniu zadecydowano o umieszczaniu na stronie internetowej DZJ
tematów

poruszanych

na

kolejnych

zebraniach

zarządu.

M.

Słowik

zaproponowała, aby zwrócić się do klubów o wykaz zagadnień, które powinny
być poddane pod obrady zarządu.
4. Powołana została komisja do przygotowania zmian w statucie (J. Świteńki, M.
Słowik, I. Kaczkowska), Propozycje zmian w statucie DZJ powinny zostać
przedstawione zarządowi do końca lutego 2017 r.
5. Tradycyjne uroczyste spotkanie kończące sezon jeździecki 2016 odbędzie się
w połowie lutego w Szkole Oficerskiej, po uzgodnieniu spraw organizacyjnych
z p. Czesławem Goleniem.
6. Zebranie kalendarzowe odbędzie się w grudniu na Partynicach, dokładny
termin podany zostanie przez M. Szewczyk w najbliższych dniach.
Organizatorzy zawodów proszeni są o nadsyłanie do biura swoich propozycji
do 10.12.2016 r..
7. M. Brodziak proponuje zorganizować przy zarządzie Grupę Doradczą, złożoną
z rodziców dzieci jeżdżących konno. Wielu rodziców wykazuje chęć do
działania społecznie na niwie sportu jeździeckiego i można ten zapał
wykorzystać.
8. Przedstawiciele zarządu odpowiedzialni za poszczególne dyscypliny będą
automatycznie odpowiedzialni za zatwierdzanie propozycji. Propozycje
powinny ukazywać się na stronie 14 – 10 dni przed zawodami, tym samym
powinny wpłynąć do DZJ 3 tygodnie przed zawodami.
9. Zarząd się ukonstytuował w następujący sposób:
vice prezes ds. organizacyjnych – Izabela Bek-Kaczkowska,

vice prezes ds. sportowych - Wiesław Apanasewicz,
sekretarz – Ewa Formicka,
odpowiedzialny za dyscyplinę ujeżdżenia – Monika Słowik,
odpowiedzialny za dyscyplinę skoki seniorskie – Dominika Luty,
odpowiedzialny za dyscyplinę skoki juniorzy – Wiesław Apanasewicz,
odpowiedzialny za dyscyplinę wkkw – Artur Społowicz,
odpowiedzialny za dyscyplinę powożenie – Bartłomiej Kwiatek.
10. Termin kolejnego zebrania zostanie ustalony telefonicznie (grudzień 2016), w
grudniu zaplanowane zostało także spotkanie z delegatami na Walny Zjazd
Sprawozdawczo – Wyborczy PZJ. Termin zebrania podany będzie na stronie
www.dzj.
11. D. Luty i B. Kwiatek zwrócili uwagę na konieczność większego wykorzystania
mediów społecznościowych i informacji elektronicznej (należy stworzyć listę
. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez szkoleniowców i
zawodników pytania i umieścić je na stronie DZJ).
Protokołowała Ewa Formicka

