CYM Perth elects new CYM Executive
CYM Perth held its Annual General Meeting last Sunday 13th September.
The meeting was opened by outgoing President Erica Konderewicz, who
welcomed everyone, and invited Parish Priest, Fr Wally Kalinecki, The
President of CYM Australia (& CYM Melbourne), Peter Duma, and the Vice President of
Australian Federation of
Ukrainian Organisations
to the Honorary
Presidium. To chair the
meeting, the meeting
unanimously endorsed
Stefan Petrowsky.
In his welcome to all
present, CYM’s National
Executive President,
Peter Duma highlighted
the great work that has
been achieved by CYM
Perth and the role that
CYM plays as an integral
part of the Ukrainian community of Western Australia. Mr. Duma encouraged all to continue
to be an active part of the CYM and wider communities, from the youngest to the oldest,
because the role of a CYMivets never ends. It is up to every person to be a support to the
Committee and to ensure that CYM and the Ukrainian community continue to flourish for
many years to come.
The members present heard the reports
of the outgoing committee, received the
financial reports and answered
questions from the floor. The meeting
also acknowledged the hard work of the
outgoing committee and especially of its
long serving President, Erica
Konderewicz, who has served in that
position for the last 25 years.

On a proposal put to the General Meeting, and unanimously accepted, the new committee
for the next year is:
President:

Peter Valega

Members:

Irka Konderewicz
Anna Wityk
Nadia Mandyczewsky
Erica Baczynski
Mark Marunczyn
David Marunczyn
Andrew Lozyk
John Karpewycz
Simon Karpewycz
Nick Marouchak

Deputies:

Mykola Karpewycz
Marta Osoba-Buttrose
Mark Petrowsky

Auditing Committee:
Chairman:
Bohdan Mykytiuk
Members:
Pat Karpewycz
Boris Marunczyn

The newly elected President, Peter Valega, in his acceptance, thanked all present for the
honour of being elected, and he promised to work hard together with the newly elected
committee to ensure that CYM continues the good work that has been done up until now.

Осередок СУМ ім. Крут в Перті (ЗА),
вибрав нову управу...
В неділю 13го березня ц.р. відбулися чергові Загальні Збори
осередка СУМ Перт. Уступаючий голова, под. Ірка Кондаревич
відкрила Збори з Сумівським привітом, та привітала усіх присутних членів та гостей.
Вона запросила до Почесної Президії пароха УКЦ в Перті, о. Володимира Калінецького,
голову Крайової Управи СУМ Австралії, д. Петра Думу, та Заст.-Голови СУОА, д. Маряна
Ткачука. Присутні на
зборах одноголосно
прийняли пропозицію
на те, що предсідником
був д. Стефан
Петровський.
У свойому
привітальному слові, д.
Петро Дума високо
оцінив працю осередка
й це, що осередок СУМ
Перт відограє поважну
працю в Перті і є
ключевою частиною
громадського життя. Він
заохочував усіх Сумівців далі працювати на ниві суспільства – таки, кожен Сумівець –
від наймолодших членів юнацтвав до найстарших сенйорів - має можливість знайти
ролю в громадському житті. Кожен член осередка також повинен активно включитися
в працю та піддержувати управу осередка в її діяльності. Таким чином, зберігається
спільноту, - вона живе, вона діяльна, вона має можливість процвітати на довгі роки...
Збори почули із звітів референтів,
колисальну виконану працю, як рівнож
представлено фінансовий звіт осередка.
Вичерпано питання членства про саму
діяльність управи. Уділено абсолюторію
уступаючій управі з признанням, а
зокрема висловлено щиру подяку
уступаючій голові – под. Ірці Кондаревич
за безпереривне провадження осередка
продовж останних 25 років.

Збори вибрали нову управу осередка як слідуюче –
Голова:

Петро Валеґа

Члени:

Ірка Кондаревич
Анна Вітик
Надя Мандичевська
Еріка Бачинська
Марко Марунчин
Давид Марунчин
Андрій Лозик
Іван Карпевич
Симон Карпевич
Никола Маручак

Контрольна Комісія:
Голова:
Богдан Микитюк
Члени:
Петруся Карпевич
Борис Марунчин

Заступники: Микола Карпевич
Марта Особа-Батроз
Марко Петровський

Ново обраний голова осередка, д. Петро Валеґа, у свойому слові, подякував усім
членам за довіря у вибору. Він обіцяв чесно й тяжко працювати та спільно з новою
управою продовжувати добру працю своїх попередників.

