Protokół
V posiedzenia Zarządu EMCC Poland
z dnia 24.04.2016 r. godz. 14-16:15
W zebraniu poprzez Skype uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu – lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Prezes Zarządu – Agnieszka Kaseja – otworzyła
zebranie. Po stwierdzeniu quorum i prawomocności obrad ustalono wstępny porządek obrad,
który zamieszczono poniżej, a który można było uzupełniać w trakcie. Obrady Zarządu
dotyczyły kolejno następujących spraw:
1. Podsumowanie spraw bieżących
a/ Webinar_1 RAZEM RAŹNIEJ wzięło udział 13 osób spośród 24 zapisanych (lista
nr 1 EB). 1 osoba – spóźniona pozostała w poczekalni, kilka osób zgłosiło się za
późno.
Wnioski:
- konieczna powtórka, termin wstępny 6.05. OG
- survey EB do listy nr 1
- zaproszenie do wszystkich, którzy chcieli, a nie (uczestniczyli lista nr 2)
- analiza, czy uczestniczyli członkowie EMCC Poland czy nowi? Analizuje AK
- zaprosić ludzi z lisy mejlingowej konferencja 2015 AK
- aktywizowanie uczestników poprzez zadawanie pytań lub odpowiadanie na pytania
FAQ
- potrzebne 2 osoby do obsługi webinaru
- EMCC wykupuje ?/ zakłada własny Click Meeting na adresie pl.office@ EB
- EW zadba o automatyzację procesu
- OG przegląda zapis webinaru. Możliwość umieszczenia go, ale nie ma ciśnienia.
Zapisujemy też kolejne webinarium z czatem.

2. Survey po webinarium_1
Tematy:
Czy webinar spełnił twoje oczekiwania?
Skala?
Czego zabrakło w webinarze?
…………..
Jaki temat webinaru powinien być koniecznie uwzględniony?
…………..
Jaki termin bardziej pasuje na kolejny webinar?
w tygodniu wieczorem/w sobotę popołudniu

3. Program cyklu RAZEM RAŹNIEJ

Wstępna lista spotkań została zaakceptowana i zostanie ogłoszona w internecie przez
AK. Ale bez terminów. Najbliższe byłoby powtórzenie webinaru_1, następne
KOMPETENCJE (koniec maja?) Potrzebne wczytanie się, konsultacje OG z Kaliną,
Denise. Ewa już zgłosiła chęć przystąpienia do akredytacji. AK zgłosi się w pon.
Czekamy na odzew z EMCC.Accreditation.

4. Udział EMCC Poland na VII Międzynarodowej Konferencji Coachingu na ALK 35.06.2016 Warszawa Akademia Leona Koźmińskiego - Centrum Coachingu
Wezmą udział (jeśli w cenie warsztatu): OG 4.06., AK – warsztat 3 lub 5.06., EW
3 lub 5.06. do ustalenia.
Przygotować ulotki EMCC, ulotka cykl RAZEM RAŹNIEJ, roll up AK,
wizytówki swoje EB, OG.
5. Wskazany udział w konferencji HR KADRY 10.2016 z tematem mentoring
6. Nowy projekt – działania lokalne
- pod hasłem PROFESJONALNY COACH I MENTOR EMCC
- termin: Śląsk szykuje się na 09.2016, Olsztyn wcześniej – ustalenia AK+Rafał
Szewczak
- zasady OFERTA CZŁONKÓW EMCC lub OFERTA EMCC

7. Strona www
Ciśniemy EW+AK.
8. Podjęta została Uchwała_ EMCC Poland_ 1_V_2016 załącznik nr 2
Uchwała o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego w terminie 8.05.2016.
godz. 15 Miejsce: Komorów. Cel: zapoznanie się ze Sprawozdaniem finansowym za
2015 rok i jego przyjęcie w celu skierowania do US w terminie ustawowym (do
30.06.br).

Zarząd ustalił, że termin następnego posiedzenia zostanie ustalony poprzez Doodle, zależnie
od możliwości OG.
Na tym zakończono posiedzenie w dniu 24 kwietnia 2016 roku.

