UIMLA - Union of International Mountain Leader Associations
Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich LIDER

SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU WALNEGO UIMLA.

Termin:

11 - 12 listopada 2016

Miejsce:

Utrecht, Holandia

Delegaci:

Joanna Widlarz-Popiołek, Robert Szumiec

Piątek, 11 listopada 2016:
1. Przedstawienie Delegatów i aktualności dotyczących organizacji członkowskich.
2. Zaakceptowanie protokołu z poprzedniego zjazdu tzw. „Minutes”.
3. Deklaracja ilości członków - podaliśmy 110 osób.
4. Raport Skarbnika - stan budżetu UIMLA – akceptacja jednogłośnie.
5. Zweryfikowano ilość organizacji członkowskich, w chwili obecnej jest:
 16 pełnych członków: Andora, Argentyna, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Francja, Hiszpania,
Holandia, Niemcy, Peru, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy,
 2 kraje aspirujące: Rumunia i Macedonia,
 3 kraje kandydujące: Austria, Maroko, Japonia,
 kraje zainteresowane: Kanada, Szwecja, USA, Ukraina, Nepal.
6. Podsumowano trwającą Unifikację - Continuing Professional Development (CPD), potwierdzono, że UIMLA
musi zdawać relację z postępu tych działań, gdyż tego wymaga francuskie prawo o stowarzyszeniach.
7. Dotychczasowy Prezes, Francuz Francois Burthey złożył sprawozdanie ze swojej 3 letniej działalności, która
została zaakceptowana jednogłośnie.
8. Dyskutowano i przegłosowano zmiany w Statucie UIMLA związane z wprowadzeniem ochrony i zasadami
użycia logo UIMLA i innych jego oznak oraz relacji między UIMLA a organizacjami krajowymi. Dokumenty te
Zarząd SMPG przekaże członkom, kiedy uzyskają jednolitą i ostateczną formę pisemną.
9. Logo UIMLA - dyskutowano o zasadach jego ochrony prawnej. Zgodnie z tym dokumentem oficjalną nazwa
naszej działalności w języku polskim to Międzynarodowy Przewodnik Górski (MPG) UIMLA, a w angielskim
International Mountain Leader (IML) UIMLA. Takimi sformułowaniami należy sie oficjalnie posługiwać, a w
piśmie używać dużych liter.
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10. Niżej podpisany przedstawił opracowany przez siebie dokument dotyczący procedury tzw., Mentoringu i
osoby Mentora, tj. tego, który zachęca zainteresowany kraj do rozpoczęcia procesu uzyskania pełnego
członkowstwa i pomaga mu w tym; niżej podpisany jest obecnie Mentorem Ukrainy; dokument został
zaakceptowany.
11. Dyskutowano jednolity wzór nowej legitymacji, strona zewnętrzna będzie - jak dotąd - jednolita w całej
organizacji (wybrano nowy wzór), co do strony informacyjnej zdecydowano jakie informacje mają sie tam
znaleźć, ale grafika i wykonanie należy do organizacji krajowych. Nie zdecydowano o terminie wprowadzenia
zmian.
12. Zatwierdzono przegłosowaną elektronicznie zmianę w Statucie polegającą na możliwości rozszerzenia jego
składu z 3 do 5 osób.
13. Przegłosowano akceptację zmian w prawodawstwie Szwajcarii jako zgodne z wytycznymi UIMLA.
14. Zaakceptowano dokument: "UIMLA Membership Process". Dokument ten Zarząd SMPG przekaże członkom,
kiedy uzyska jednolitą i ostateczną formę pisemną.
15. Dyskutowano wstępne założenia dokumentu "UIMLA Code of conduct", który stanowi kodeks etyczny
postępowania przewodnika UIMLA.
16. Zaprezentowano i przegłosowano nowy, poszerzony skład zarządu UIMLA, są to:
 Prezydent - Szwajcar Henri Duvoisin,
 Vice -prezydent - Francuz Sylvain Jugand,
 Skarbnik Belg - Gabriel Deramaix,
 Sekretarz - Bułgar Pavel Pavlov,
 Szef Komisji Technicznej - Anglik Bill Bailey.
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Sobota, 12 listopada 2016:
17. Przegłosowano kosmetyczne zmiany Statutu UIMLA. Dokument ten Zarząd SMPG przekaże członkom, kiedy
uzyska jednolitą i ostateczną formę pisemną.
18. Przedyskutowano propozycje Technicznej Grupy Roboczej, której członkiem jest niżej podpisany w sprawie
struktury Komisji Technicznej UIMLA, profilu jej Szefa oraz profilu Eksperta UIMLA. Dokument ten Zarząd
SMPG przekaże członkom, kiedy uzyska jednolitą i ostateczną formę pisemną.
19. Zaakceptowano wyniki letniego asesmentu Rumuni, po części zimowej w lutym 2017 będzie ona
niezwłocznie przyjęta do UIMLA.
20. Następne zjazdy:
 kwiecień 2017 – Francja
 listopad 2017 – Belgia.
Jest dążenie, żeby jak najszybciej ograniczyć ilość zjazdów do jednego w roku, ale dłuższego, w celu
oszczędności finansowych, niezbędne decyzje będą dokonywane w trakcie roku drogą elektroniczną.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Zarządem.
Robert Szumiec
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