KOMUNIKAT FMW NR 1

PRZYJACIELE
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE STOWARZYSZENIA FMW
W GDAŃSKU 1 WRZEŚNIA O 11.OO W GDAŃSKU NA UL WAŁY JAGIELLOŃSKIE 1
/BUDYNEK RADY MIASTA /mapka na stronie FMW aktualności/ http://www.fmw.org.pl/fmw.php?dzial=artykul&dz=s_1&id=36

Pragniemy zaprezentować, krótki plan naszego spotkania. Proszę pamiętajcie, że jesteśmy
ograniczeni czasem sala jest wynajęta od 11:00 do 14:00. Osoby, które nie nadesłały jeszcze swojej
deklaracji o uczestnictwie w naszym zjeździe przyślijcie swój akces z waszymi z danymi (imie,
nazwisko, pesel, nr dowodu osobistego, adres zameldowania).

Plan akcji
11:00 spotkanie (czas na potwierdzenie i uzupełnienie danych osobowych)
11:30 rozpoczęcie obrad
- wybranie osoby - osób prowadzących zebranie
A) przewodniczący zebrania
B) protokolant
- wybór nazwy stowarzyszenia (2 propozycje)
A) Stowarzyszenie FMW
B) Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej
C) Stowarzyszenie Działaczy FMW
– uchwała o powołaniu stowarzyszenia - uchwała 1
– uchwalenie statutu, który wcześniej już wszyscy otrzymaliście - uchwała 2
– wybranie Komitetu Założycielskiego (3 osoby) - uchwała 3
– wybranie Zarządu Stowarzyszenia (5-7 osób) - uchwała 4
– wybranie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (3 osoby) - uchwała 5
– krótka przerwa 10-15 min np. Na fajeczkę :) podział obowiązków w celu rejestracji
stowarzyszenia
– powołanie Komitetu Obchodów 25 lecia FMW podsumowanie obrad
– Krótka konferencja prasowa (w opcji) pokaz filmów o FMW - plan może ulec lekkim
modyfikacjom...
– 14:00 koniec obrad po 14:00 proponujemy wyjazd na cmentarz w celu zmówienia krótkiej
modlitwy za dusze naszych zmarłych kolegów, odsłonięcie tablicy ŚP Kuczyńskiego i wizyta u
ŚP.Tadeusza Duffeka - ten sam cmentarz Gdańsk Srebrzysko we Wrzeszczu. Ok 15:00-15:30
koniec części oficjalnej, proponujemy udać się gdzieś na małą przekąskę i ...... co dalej .....
zależy już od nas ..... :)))) W planie impreza do rana bądź na świeżym powietrzu / pogoda/ lub
lokal. Kolejny dzień w zależności od możliwości i pogody kontynuujemy imprezę!!!

CO DO NOCLEGU, NA ZASADACH PARTYZANCKICH JEŚLI KTOŚ "PADNIE"
UDZIELIMY POMOCY. Kaskę proszę zabrać koniecznie!!!
Wszystko co robimy do tej pory jest ze zrzutek i tak to będzie działać nadal do czasu podjęcia
działań przez Stowarzyszenie, liczymy jednak na Wasze wsparcie. Liczymy też na wsparcie
tych, którzy nie przyjadą - tablica dla Kuczyńskiego, wsparcie przy budowie nagrobka dla
Dudiego...
Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do Gdańska Tymczasowy Komitet Organizacyjny FMW
Gdańsk 2007.08.10 Kontakt w sprawie spotkania Robert Licbarski Piona 607 046 800 i
kontakt@fmw.org.pl
Jeżeli to tylko możliwe to prześlijcie ten komunikat dalej, do tych wszystkich, z którymi macie
kontakt.
Prosimy o potwierdzenie przyjazdu do Gdańska.
PROSIMY O NIEWYKORZYSTYWANIE ADRESÓW MAIL'OWYCH JAKO
POTENCJALNEJ BAZY DANYCH DO PRZESYANIA TREŚCI NIE ZWIĄZANYCH Z
FMW.
W załączeniu przesyłam projekt Statutu.
Pozdrawiam
Mariusz Szary Sieraczkiewicz - Biuro Informacyjne FMW
695 138 289; e-mail: szary.4b@wp.pl; gg 6652382

