ZÁPIS
z porady provozní skupiny o.s. Ramus
19/2014

25.6.2014

Přítomni: Maru Hynek Jíťa Bára Jiří Anča + HonzaHána
Tabulka úkolů => Trello, sekce Porady

REPORTY
1. ŘEDITELSTVÍ, PROVOZ

a)
2. FUNDRAISING / ROADTRIPY

a) Anička byla na FR kurzu
b) Ramaton se strašně strašně povedl, běželo 114 lidí
3. PROPAGANDA

a) Střelák 1.7. – budou se prodávat trika, Jíťa bude dělat program
pro děti
4. KOORDINÁTOR ASISTENTŮ

a) stav lidí osciluje, ale celkově se nabralo teď dost asistentů.
Spousta bude vědět začátkem července, jestli můžou na tábory.
b) Není staff, jen Edita, Bára Vlková by chtěla bejt
zdravotnice...
c) Kuba MAreš přišel s konceptem na táborovou legendu. Plánování
by proto mohlo bejt dost easy.
d) 1.7. -- mezi 11-12hodinou je potřeba 5 lidí
e) Maruška založila na facebooku skupinu pro asistenty.
f) Míša S. má 19.7. svatbu, bude ráda, když tam bude co nejvíc
ramusáků
g) Už začíná bejt fakt potřeba ta asistentská databáze – od září?
5. KOORDINÁTOR KLIENTŮ

a) Tábory jsou klientsky pořešený
b) O roadtrip je malej zájem a klienti odpadaj (informace byly
pozdě, na červenec maj většinou lidi plány, i kvůli financím –
roadtrip stojí 3330).
c) Evidenčáky zůstávaj pořád v řešení – deadline 4.7.
6. HUMR

a)
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7. DODÁVKA

a) Nabořená dodyna – je potřeba ve středu 2. hodit dodynu do
servisu (musíme už zítra vědět jestli je to pojištěný na sklo
atd.)
8. RAMBAR

a)
9. KOORDINÁTOR AKCÍ

a) Řeší tábůrek, jede se do vily Valily. Budeme brát i klienty
z Valily na náký výlety. V pondělí bude sraz.
b) Tábor začne řešit po plánovačce.
c) Zatím není řidič na legendární tábor (Jáchym je poslední štace)
d) Ještě není pořešený nový týpí!!!
e) Je potřeba se domluvit s Něničkou už fakt co s tim tábořištěm
napříště....
10. DRSNÝ AKCE

a) Drsná víkendovka se i přes nabořenou dodynu dost povedla
11. SBOR
a)
12. DÍLNA

a)
13. IT SEKCE

a)
DISKUZE
Lékárnička:
-

Lékárnička: mít dvě lékárničky, přenosnou a plnou

Komunikace drsných akcí:
-

Stále nefunguje, špatná komunikace, Anička se často nemůže
dovolat klientům

-

Je potřeba líp pořešit i ty přihlášky na tábory (komunikace
hlavně koordinátorů drsných akcí/akcí/klientů
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Kancelář:
-

Na dropboxovej kalendář (zasedačka) budou mít přístup lidi,
který svolávaj porady (Honzik, Jíťa, Jiří)

-

Na náš stoleček bude mít provozní skupina google kalendář

-

Klíče dořešíme s Honzou Hánou

Stěhování starýho skladu do novýho + skladník:
-

Nejprve bude revize skladu (= i převoz věcí z novýho skladu do
starýho (+ odevšud)) – 26.7.

-

Během táborů se musej udělat police – na starosti Jiří

-

Skladník??? Asistentům se rozešle dotaz, jestli by někdo neměl
zájem to dělat

Půjčovna
-

Téma slevy na příště (budou slevy pro provozní skupinu? Návrh
je, že by se měly zrušit)

-

Půjčování stan pípa? Musí se sepsat podmínky (sepíše Jiří)

Příští porada 16.7.2014! (změna oproti původnímu plánu)
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