SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU UIMLA
VILLARS SZWAJCARIA 5-7 LISTOPADA 2010.
Spotkanie to składało się z dwóch części:
1. Zjazdu Nadzwyczajnego, który miał sfinalizowad i przegłosowad ustalenia poprzedniego Zjazdu
Nadzwyczajnego (EGA) w Chambery w czerwcu 2010.
2. Zjazdu Walnego (GA), który miał na celu zamknąd kadencję Tymczasowego Zarządu oraz wybrad
nowe władze.
Ad 1. Podczas spotkania nadzwyczajnego przegłosowano zmiany w statucie organizacji i regulacjach
wewnętrznych dyskutowane w Chambery.
Z ważniejszych ustaleo:
międzynarodowym akronimem w języku angielskim dla naszej profesji pozostaje
I(international) M(ountain) L(eader),
położono nacisk na szybkie odnowienie Platformy UIMLA,
wprowadzono kategorię „referent country”, która oznacza niezmienną grupę 7 krajów
założycielskich o dominujących prawach w sprawach kardynalnych dla organizacji,
doprecyzowano różnice między Krajem Aspirującym, a Krajem Kandydackim oraz zasady
zmiany statusu,
wyznaczono precyzyjne koszty organizacji: przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia z
tendencją do ograniczenia wydatków,
koszty wysyłania Delegatów jak dotąd spoczywają na organizacjach krajowych,
wprowadzono możliwośd zapłaty należnych składek gotówką podczas zjazdów, aby uniknąd
prowizji bankowych,
przegłosowano proporcjonalny system głosowania:

o Od 1 to 150 członków: 2 głosy
o Od 151 to 500 członków : 4 głosy

o Od 501 to 1500 członków : 6 głosów
o ponad 1500 członków : 12 głosów
Na tym Nadzwyczajny Zjazd zamknięto.
UWAGA. Oba dokumenty – Statut oraz Regulamin Wewnętrzny - należy przetłumaczyd na język
polski i analogicznie do UIMLA umieścid w serwisie internetowym.

Ad. 2.
Najważniejszą częścią Walnego Zjazdu było decydowanie o przyjęciu krajów kandydatów na pełnych
członków UIMLA. Asesorzy przedstawili proces treningu i oceny koocowej 3 krajów: Włoch, Bułgarii i
Holandii.
Podczas głosowania przyjęto jednomyślnie te kraje w poczet organizacji, która liczy obecnie 10
krajów europejskich.
Dalsze obrady odbywały się już w pełnym gronie.
 Ustępujący Tymczasowy Zarząd referował wykonanie swoich obowiązków:
finanse przedstawił Skarbnik – dokumenty w załączeniu,
wyniki zabiegania o dofinansowanie z programu Leonardo przedstawił Phillipe Ragne
– jest możliwośd ubiegania się o dofinansowanie kosztów wyjazdu Delegatów na
zjazdy z Unii Europejskiej,
 Głosowano absolutorium dla Zarządu i jednogłośnie go udzielono.
 Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz:
dwóch dotychczasowych członków zarządu wyraziło chęd kontynuowania pracy i
wobec braku innych kandydatur zostali oni na swoich stanowiskach,
spore kontrowersje wzbudził wybór nowego Prezesa, Francuzi zaproponowali
swojego kandydata, ale jego nieobecnośd została przyjęta z oburzeniem, Anglicy
zaproponowali na to stanowisko Bila Bailleya. W tajnym głosowaniu wybrano
kandydata Francji, jednak należy podkreślid, że ten wybór miał miejsce tylko dzięki
nowemu – przychylnemu Francuzom – systemowi głosowania.
Obecny skład zarządu generalnego to:
 Prezydent: Francois Burthey,
 Skarbnik: Gabriel Deramaix,
 Sekretarz Generalny: Charles Lehmann.
 Skarbnik zreferował projekt budżetu na 2011 proponując podwyższenie stawek, i tak
przegłosowano jednogłośnie: składka członkowska kraju roczna to 250 Euro, stawka za
członka organizacji to 5,30 Euro.
 Wytypowano 3 Grupy Robocze zajmujące się w przyszłej kadencji najważniejszymi
sprawami organizacji:
o Wizerunek UIMLA, zaistnienie w regulacjach europejskich, kontakt z władzami i
urzędami,
o Program Leonardo,
o Platforma, unifikacja obecnych krajów, proces oceny kandydatów, proces
naboru, treningu aspirantów. Tę trzecią grupę nadzoruje Bil Bailley, który
zaproponował niżej podpisanemu stanowisko kierującego grupą odpowiadającą
za proces przygotowania, opieki i oceny koocowej krajów aspirujących.

 Kraje aspirujące dokonały prezentacji swoich organizacji, dokonao i gór w swoich
granicach. Chorwacja, Mołdawia oraz Peru zostały jednogłośnie przyjęte w poczet krajów
kandydujących.
 Czesi są w połowie drogi do pełnego członkostwa na skutek zawieszenia na pewien czas z
ich winy procedur przyjęcia. Ustalono, że dwoje ich reprezentantów (Klara i Michał,
którzy brali udział w kursie Lidera) zostaną czasowo członkami organizacji brytyjskiej –
aby mied uprawnienia międzynarodowe, do czasu finalnej oceny ich organizacji krajowej.
Zjazd uznał ważnośd szkoleo przeprowadzonych przez Lidera.
 Czesi zostali upoważnienie przez słowacką organizację przewodnicką ze Słowackiego Raju
do przedstawienia ich jako Aspirantów. W związku z faktem, że Słowacy należą już do
UIMLA, chod póki co w naszych strukturach, niżej podpisany zaproponował, aby
odpowiedzialny Bil Bailley skontaktował obydwie grupy z nakazem połączenia sił, jako
warunkiem przystąpienia do UIMLA, co przyjęto.
 Wśród kolejnych krajów zainteresowanych przynależnością do UIMLA jest Austria i
Niemcy, co bardzo cieszy biorąc pod uwagę ich centralne położenie oraz Rumunia,
Ukraina, Czarnogóra i Chile.
 Kolejny zjazd walny odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2011 w Lake District w Anglii.
Na koniec wniosek: mimo burzliwego okresu za nami wydaje się, że UIMLA wkracza w nową fazę rozwoju tym
razem również poza europejskiego. Większa ilośd krajów członkowskich to oczywiście więcej problemów, ale
przede wszystkim światowy prestiż organizacji.
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