Schůze provozní skupiny Ramusu 048
21. 1. 2016
Účastníci: Hynek Trojánek, Jan Rudolf, Marie Palečková, Bára Aunická, Jitka Svobodová

Restíky původní
● Rozhovory - do soboty bude 9 rozhovorů
● Adresy lidí z Ramatonu jsou přepsané, co s nimi dál?
● Pojištění dodávky, řeší dál Jiří R.
● Technickou dodávky řeší Eda K.
● Banner do Zkušeben vytisklý, zbývá ho tam donést
Nové restíky
● vést evidenci, jak se půjčuje nová dodávka / Jiří R.
● svolat poradu, jak to bude s novou dodávkou - systém
půjčování, co kde bude napsané / do 4. února Jiří R.
● sejde se Marie/Bára/Jíťa a vymyslí, jak bude humr
fungovat do června / do 4. února
● říct Martě, že Honza Š. s Martinou Š. rádi pomůžou s
legendárním táborem / do 4. února Honza R.
● koncept kampaně individuálního dárcovství, / do 12. února
Jiří H. + Hynek T.
Kolečko
● Honzík
o koupili jsme novou dodávku za 24 000 Kč, protože o
půjčování dodávky je zájem, ta naše se pomalu zhoršuje
a je pro nás zároveň důležitější, neb má sedačky, dává
tedy větší smysl půjčovat skříňovou dodávku…
o letní legendární tábor bude dělat Marta, už se
Štěpánem domlouvá novou louku
o měl prezentace v práci o Ramusu, možná z toho něco
bude

●

●
●
●

o má kontakt na člověka, který by rád Ramusu nějak
pomohl, potká se s ním a uvidí
o proběhla schůzka PR/FR, rozjedeme individuální kampaň,
do 12. února má být hotový koncept (Jiří + Hynek)
Bára
o nic zásadního, na sobotní akci trochu poodpadávají
lidi, řeší se příští drsný víkend
Maru
o přibyla nová drsná víkendovka na březen
Jitka
o dělala rozhovory
Hynek
o knihy už nejsou na Půlce
o udělat sekci “merch” na webu
o banner na dodávku je vytištěný, odnese se do Zkušeben
o Honza vzkazuje: příští týden půjde na sraz ohledně
Ramatonu

Debata
STRATEGICKÝ PLÁNOVÁNÍ
● blíží se, již tento víkend 23.-24. ledna, ze soboty na
neděli přespání u MP4

HUMR
● Míša udělá únor a pak jede pryč, co bude dál? dál to dělat
nechce…
● do příští porady se sejde Marie/Bára/Jíťa a vymyslí, jak
bude humr fungovat do června

