Harcerski Klub Krótkofalowców SP9ZHR 
        przy CK w Świętochłowicach
  Hufiec Ruda Śląska

W dniu  16.11.2009 r. o godzinie 16.30 odbyło się programowe spotkanie rady klubu na którym omówiono następujące tematy:
1. Plan najważniejszych przedsięwzięć  na 2010
2. Regulamin dyplomu 90 - lecia harcerstwa na ziemiach rudzkich
3. Sprawy bieżące
4. Wolne głosy

Ad1	
Rada programowa klubu przyjęła najważniejsze przedsięwzięcia nadchodzącego roku:
- wydanie “Dyplomu 90 lat harcerstwa na ziemiach rudzkich” od 01stycznia -31 grudnia 2010 
- uczestnictwo w NAL w dzielnicy Bykowina- współorganizator 5 RGDH 25 czerwca - 10 lipca 
- od 25czerwca - 20 lipca ( Praca pod okolicznościowym znakiem SQ 600 G dla uczczenia 600 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem )
- uczestnictwo HAL Ośrodek Obozowy Hufca  w Kuźnicy Brzeźnickiej( termin 01 sierpień -28 sierpnia)
- Jednocześnie  praca pod okolicznościowym znakiem SQ100 HP dla uczczenia 100 - leciu powstania Harcerstwa Polskiego 
-  01 wrzesień – 31 październik  praca pod okolicznościowym znakiem SN90HRS
dla uczczenia 90 lecia istnienia  harcerstwa na ziemiach rudzkich 
- 3-ci weekend października uczestnictwo w JOTA –JOTI
- majówka klubowa oraz uczestnictwo w biesiadach rodzinnych SP23 Ruda Śląska 
- grudzień  - wigilia klubu
-  przygotowanie i przeprowadzenie łączności z ISS
Ad 2 
Dh Czesiek przygotował i przedstawił regulamin  Dyplomu 90 lat harcerstwa na ziemiach rudzkich. 
    Po krótkiej dyskusji regulamin przyjęto( regulamin w załączniku nr.1)
Ad 3
 Dh Marian podsumował pracę naszego klubu oraz udane przedsięwzięcia takie jak:
Promowanie 50 lecia miasta Ruda Śląska w eterze ( okolicznościowy znak i kartka QSL  SN 50 RS) , uczestnictwo w HAL 2009 w Kuźnicy Brzeźnickiej  i  Jota Joti  (sprawozdanie w załączniku nr 2) Jednocześnie udzielił pochwalił dh Cześkowi  SP9DSD, Edkowi SP9CTS za aktywny udział w pracy na rzecz  klubu i promocji krótkofalarstwa wśród młodzieży harcerskiej . 
 Ad4 
Po krótkiej dyskusji  zakończono spotkanie.
W zbiórce uczestniczyli :
 Dh hm Marian Urbańczyk SP9EMI Prezes klubu
 Dh Czesław Pająk SP9DSD
Dh. Edek Grzywocz SP9CTS
Dh. hm Dariusz Madeja SP9 3089 KA
Dh phm Krzysztof Rodzoch


