ZÁPIS
z porady vedení o.s. Ramus
8/2014

22.1.2014

Přítomni po funkcích: všichni kromě PR/RAMBAR
Přítomni jmenovitě: všichni kromě Hynka
Termíny z minulých porad:
Bod
Termín
R2/1
R3/1
4.2/1
20.11.2013
4.1/2
20.11.2013
R1/3
31.12.2013
4.2/2
(3/3)
4.4/1
(3/3)
4.8/1
(3/3)
4.1/3

03/2014

4.2/3

4.12.2013

1.1.2014
31.12.2013
4.12.2013

Úkol
Dokončení tabulky dárců
Oprava agregátu
Dlouhodobý plán co s lidmi z ústavů
Rozvaha Rambaru
Projednání pojištění odpovědnosti na
tábory s p. S.
Revize rozhodnutí o údržbáři z PV
3/2013
Zveřejnění zápisů z porad

Zodpovídá
FR
BÜ
KK
RB
PO

Obvolat klienty, kteří neodpověděli na
dotazník
Vyřešení databáze klientů a
evidenčních listů
Sekce účetnictví na web

KK

PO
Ř

BÜ, KK
BÜ, PR

1. REPORTY
S1. Ředitelství, provoz
S2. Fundraising / roadtripy
a) Nemá moc času – fr stagnuje
b) Prověřil crowdfundingový cestovatelský server (trevolta) – přes to by mohla jet např na
podzim cesta po evropě
c) Letní roadtrip nechce sám organizovat – shání se někdo, kdo by si to vzal v červenci na triko
(slovensko – honzík?)

S3. Propaganda
a) s webem nic
b) bude schůze kolem benefitu
c) jinejeviste sympatacka (bude setkani vsech sdruzeni co delaj s mentalnim postizenim - kreje
se s predtaborovkou), maj SAPITO!!!

S4. Koordinátor asistentů
a) Proběhlo hezký promítání
b) Je potřeba probrat potřebu a koncept týmbáče

S5. Koordinátor klientů
a) Do konce března obepíše vybrané ústavy, kde by mohli jet na tábor
b) B. chce, aby od ní jelo 10 klijošů

ZÁPIS
z porady vedení o.s. Ramus
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22.1.2014

S6. Humr
a) Skauti nabízí doprovody na humr
b) Už jsou akce na únor
c) N. S. chce dělat praxi, bude potřebovat nějakýho garanta

S7. Dodávky
a) Dodávku nepůjčujeme do zahraničí, pouze do přilehlých zemí po velký poradě Matouš Honzik
Honzik
b) Zrušeno půjčování dodávky s řidičem
c) Smlouva bude na netu, nebude se pro každého zákazníka tisknout
d) Nový sazebník – bude viset na netu
e) Nezmiňovat, že jsme nejlevnější
Zařídí HONZA, ještě dnes pošle mail Hynkovi
f) Bude velkej banner na dodávku
g) Dodávka nedostala STK – pojede se ke K. příští týden

S8. Rambar
a) x

S9. Koordinátor akcí
a) zooterapeuti: budou s nama delat breznovou a kvetnovou vikendovku, na breznovou chtej
jet 3 (asi vyhovime)
b) 8.unora, co bude? Jitka porad nevi -- dostala par tipu
c) taboriste Rozrazil NEBUDE!

S10. První tábor
a) x

2. ÚKOLY ŘEŠENÉ NA PŘEDCHOZÍCH PORADÁCH
Příští porada vedení se uskuteční xxx v ???.
Zapsal: Jiří Richter
Ř
KK
KA
PR
FR
BÜ
HM
DO
AK
PO

Zkratky
Ředitel
Koordinátor klientů
Koordinátor asistentů
Propaganda
Fundraising
Byrokrat
Humr
Dodávky
Akce
Porada

