
Protokół z walnego zebrania Stowarzyszenia Polaków “PIAST” w
Umeå, 7 listopada 2014

Obecni: Martin Błaszczyk, Barbara Lewandowska-Paulsson, 
Magdalena Urbanowska Mårdvall, Robert Mårdvall, Joanna 
Porankiewicz-Asplund, Agnieszka Ziółkowska, Jaroslaw 
Maceluch, Katarzyna Wolanik-Boström

Porządek zebrania:
• Wybrano Przewodniczącego i Protokolanta obrad Walnego Zebrania – Katarzynę 

Wolanik-Boström
• Ustalono, że Walne Zebranie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.
• Wybrano dwie osoby do Komisji Skrutacyjnej: Roberta Mårdvall i Katarzynę 

Wolanik-Boström
• Joanna Porankiewicz-Asplund dokonała prezentacji sprawozdania z działalności 

Zarządu w okresie sprawozdawczym (załącznik 1).
• Zaprezentowano sprawozdanie z gospodarowania Zarządu środkami finansowymi 

stowarzyszenia oraz opinię Komisji Rewizyjnej.
• Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
• Dokonano wyboru nowego Zarządu, w oparciu o głosy oddane na zebraniu oraz 

przez sms i e-mail ,oddano 17 głosów na 25 rodzin uprawnionych do głosowania. 
Skład nowego Zarządu:

• Przewodnicząca: Joanna Porankiewicz-Asplund
• Wiceprzewodnicząca: Marta Derba-Maceluch
• Skarbnik: Jarosław Maceluch
• Sekretarz (i przedstawiciel młodzieży): Martin Błaszczyk
• Członkowie: Joanna Nyberg (Sekcja języka polskiego), Agnieszka Ziółkowska, 

Aneta Law
• Wybrano dwóch członków Komisji Rewizyjnej: Edytę Skłodowską-Larsson i Barbarę

Lewandowską-Paulsson.
• Wybrano Komisję Matkę (Komisję Wyborczą, której zadaniem będzie przygotowanie

wyborów i kandydatur na przyszły rok): Roma Wilma i Magdalena Urbanowska 
Mårdvall.

• Omówiono propozycję planu działalności przedstawionej przez ustępujący Zarząd 
na przyszły rok. Zaakceptowano plan i zgłoszono nowe propozycje na spotkanie dla
mężczyzn w ramach równouprawnienia (strzelnica), ponieważ w planie jest kilka 
spotkań tylko dla kobiet. Oprócz kółka zainteresowań pań, będzie również kółko 
rodzicielskie, w ramach zajęć Kolczatek, oba będą w systemie dofinansowania 
Studieframjändet. Spotkania dla pań pozostaną w niezmienionej formie, ze względu 
na potrzebę spotkania w gronie samych kobiet. 

• Przedyskutowano zmiany w programie Mikołajek – jako ze Piast obchodzi w tym 
roku 35-lecie zaproponowano zaproszenie osób, które były aktywne w Związku na 
początku jego działalności jak również wysłanie odpowiedniej notatki do VK. 
Przedyskutowano też menu dla dorosłych i dzieci oraz podział obowiązków 
(zrobienie zakupów, przygotowanie potraw świątecznych i ciast, przygotowanie 
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zabaw dla dzieci i  loterii).
• Na Mikołajkach będzie możliwość zarezerwowania książeczki Restaurangchansen 

na 2015 (wpływy ze sprzedarzy tej książeczki w 2014 to dla Piasta 2000 sek). 
• Na Mikołajkach zostanie również uaktualniona lista telefonów członków Piasta w 

celu sprawnego powiadamiania o odbywających się spotkaniach za pomocą SMSa. 
• Wolne wnioski.  
•    Zamknięcie zebrania.
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