Protokół
z 11.12.2009r. z posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Ewa
Lisowska, Alicja Bogdanowicz, Barbara Powązka, Ryszard Stanek, Ireneusz Markiewicz,
Tomasz Czajczyc zgodnie z listą obecności – załącznik.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia Andrzej Kurowski i zaproponował,
składało się z dwóch części:
Pierwsza część poświęcona zastałaby bieżącym sprawom organizacyjnym, a druga
zbliżającym się Świętom Bożego Narodzenia i nowego Roku. Obecni na posiedzeniu
zaakceptowali zaproponowany porządek obrad.
Przewodniczący poinformował zebranych, że Bank Ochrony Środowiska, w którym
Stowarzyszenia posiada konto bankowe jednostronnie zmienił warunki jego obsługi, co
wymaga podjęcia negocjacji i decyzji co do utrzymania dotychczasowego konta. Na rynku
funkcjonują banki deklarujące podobne, a może i lepsze warunki niż to co w obecnym czasie
proponuje BOŚ. Z tego powodu należy wstrzymać do najbliższego zebrania (08.01.2010r.)
przesłanie listu do członków Stowarzyszenia zawierającego informację o działaniach
podejmowanych w 2009r., stanie finansów i planach na 2010rok.
Należy uznać, że na konto Stowarzyszenia nie wpłyną już żadne kwoty z tytułu 1% podatku
dochodowego. Dzięki życzliwym absolwentom w 2009r. na nasze konto wpłynęła kwota
3.496,40zł. Jest ona zbliżona do kwoty otrzymanej w roku poprzednim. Należy jednak
stwierdzić, ze oczekiwania Zarządu były większe. Liceum ma określenie potrzeby związane z
wyposażeniem klas i pracowni, sukcesy uczniów, absolwentów i nauczycieli wskazują na to,
że sprzęt przekazany Liceum jest właściwie wykorzystywany.
Następnie uczestnicy zebrania podjęli dyskusję na temat planów Stowarzyszenia na 2004r.
Poruszono potrzebę kontynuowania działalności we wszystkich punktach programu
przyjętego na ostatnim walnym Zebraniu.
Postanowiono, ze harmonogram działań na 2010r. przyjęty zostanie na najbliższym zebraniu.
W sprawach szczególnych zebrani przedyskutowali organizację balu Absolwenta
zaplanowanego na 12.02.2010r. Zobowiązano Przewodniczącego do przeprowadzenia
sondażu zainteresowania ta imprezą wśród dotychczasowych uczestników, oraz
zarezerwowanie lokalu i ustalenie warunków uczestnictwa.
Postanowiono, że przed kolejnym zebraniem Zarząd przeprowadzi spotkanie z Dyrekcją III
LO celem ustalenia wspólnych działań na 2010r. a w tym związanych ze staraniami o
uzyskanie nowego budynku dla szkoły.

Po zakończeniu części pierwszej Zebrania jego uczestnicy złożyli sobie życzenia z okazji
zbliżający się Świąt.
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