PROTOKÓŁ NR 1/2018
z zebrania Redakcji Dynowinki odbytego dnia 03.07.2018r.
Zebranie było poświęcone omówieniu problemów związanych z wydawaniem Dynowinki, w związku
ze złożoną przez Macieja Jurasińskiego rezygnacją z funkcji Redaktora Naczelnego Dynowinki.
Udział w zebraniu wzięło 10 osób wg załączonej listy. W wyniku dyskusji ustalono, co następuje:
1. Wydawać nadal Dynowinkę w ilości 6 – 12 numerów, aktualnie 8.
2. Osoby odpowiedzialne za poszczególne numery (miesięcznik lub dwumiesięcznik) będą równocześnie
członkami Zespołu Redakcyjnego (Redakcji Dynowinki).
3. Wymienione niżej osoby zobowiązały się przygotować materiały do poszczególnych wydań Dynowinki
tak, aby w granicach 15 każdego miesiąca lub 15 dnia drugiego miesiąca (przy dwumiesięcznikach)
numery były gotowe do sprzedaży:
Styczeń – luty
- Renata i Maciej Jurasińscy,
Marzec – kwiecień
- Ewa Czyżowska
Maj
- Stanisław Tymowicz i Halina Cygan
Czerwiec – lipiec
- Ewa Hadam
Sierpień – Wrzesień - Ewa Czyżowska (lub inna chętna osoba)
Październik
- Zuzanna Nosal
Listopad
- Diana Wasylowska
Grudzień
- Piotr Pyrcz
4. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dynowa Andrzej Stankiewicz zobowiązał się uzgodnić w drukarni stały
termin drukowania gazety.
5. Niżej wymienione osoby wyraziły zgodę pełnić następujące funkcje w Redakcji Dynowinki:
Ewa Czyżowska
- p.o. Redaktora Naczelnego (do końca roku 2018)
Renata Jurasińska
- zastępca Redaktora Naczelnego
Stanisław Tymowicz
- sekretarz
6. Rozprowadzania Dynowinki do punktów sprzedaży podjął się Rafał Bilski przy pomocy Macieja
Jurasińskiego i Dariusza Błotnickiego, (jeśli wyrazi nadal zgodę).
7. Osoby piszące systematycznie artykuły będą nazwane Redaktorami Współpracującymi.
8. Poruszono sprawę ceny Dynowinki, ale w tej chwili obniżenie jej nie jest możliwe, pozostaje kwota 4zł
przy nakładzie 400 egzemplarzy.
9. W celu uatrakcyjnienia Dynowinki i zwiększenia popytu na nią, poszczególne osoby odpowiedzialne za
dany numer zobowiązały się poszukiwać nowych Redaktorów i tematów interesujących nasze dynowskie
środowisko.
10. Raz w m-cu w ostatnim tygodniu miesiąca (lub drugiego miesiąca - przy dwumiesięcznikach) będzie się
zbierała Redakcja celem omówienia zawartości przygotowywanego numeru. Najbliższe zebranie
zapowiedziano na 31.07.2018r.
Na tym zebranie zakończono.
Stanisław Tymowicz

____________________
Protokołował /Sekretarz

Ewa Czyżowska

____________________
Prezes /Redaktor Naczelny

