Schůze provozní skupiny Ramusu 065
06.12.2016
účast: Honzík, Hynek, Marie, Jirka H., Marta, Bára
Restíky:
Jirka - na akci nejsou pozvaní jen tři anonymní dárci, Hynek udělá PF, který se odešle 17ho
Marie - vytvořila kontaktník, bude v ramus_drive v asistentstvu
Hynek - věci ve skladu se označí až v lednu
Kolečko:
Bára: přihlašování na víkendovku frčí, o sobotu je veliký zájem, všichni se těší, Gigabyt frčí, na to že je
prosinec, tak dobrý
Marta: přihlašování na víkendovku frčí, Marta chystá jídlo na sobotu
Jirka: potkal se s XY, ozval se nám kvůli tomu, že nám nezaplatill, ozvala se nějaká Asociace něčeho,
jestli chceme mít značku a vstoupit tak mezi důležité subjekty, nechceme, už jsme důležitý subjekt,
zůčastnili jsme se Giving Tuesday, žádný valný efekt, Jirka se bude potkávat s Lenkou která mu pomůže
s dárcema, občas ještě někdo něco přihodí na Shoďkilo, chce se potkat s Vaškem Lenkou J.., a rozjet
další dárce, nápad: nějak motivovat lidi z Ramusu, kteří nám dohodili dárce (H., L., D.)
Marie: spuštění přihlašování na víkendovku
Hynek: vojeb s tričkama, cena pro asistenstvo: sečíst všechno k tomu přičíst 10 procent a pak vydělit a
zato prodávat asistentům, dořešit zaplacení lidem co dělali trička
Poslat Marušce seznam těch lidí co si objednali asistentsky
Obava o týpka ze skladu ? Necháme je tam přes zimu…
Řešení videa Vodafonu, natočí se do konce týdne
DISKUZE - SOBOTA
Marta půjčí auto, Marie bude řídit, pojede s Hynkem s jídlem a tričkama z Gigabytu v 16:00.
Úderná skupinka se tam potká v 17:00. Jídlo na místě: řeší Marta. Hynek je spojka mezi Ramusem a
Kolonou
Na stánku bude Marie a Jirka. Honzík řekne v proslovu ať lidi po desatý venku kouřící jsou v klidu a moc
nehlučí. Když tam bude nějaký dárci tak je odkázat na Jirku Hovorku
DISKUZE - OTÁZKA
odměnit naše asistentující za dotažení sponzorů, peněz? / nikolivěk, ale důsledně poděkovat na osobní
rovině, což je úkol ředitele nebo fundraiser
Honzík v sobotu poděkuje VŠEM.

