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Účast: Honzík, Marie, Marta, Míša,

KOLEČKO

Honzík
- Nevíme kdy se vrátí fundraiser - je třeba shánět nového
- Dodávka: K průběžně obhlíží trh, je reálné dodávku do 150 000,- sehnat, Honzík ale
potřebuje schválení od shromáždění a mít jasné cashflow
- Ozval se XY, že kapela be mít 10 let výročí a budou dělat koncert a rádi by vybrané
peníze dali na Ramus, termín 20.4 zřejmě
- Bere si v nepřítomnosti FR na starost bazárek, Maru mu sežene lidi
- Kancl: k začátku března se do zadní místnosti kanclu přesouvá paní
Maru
- Spuštěné přihlašování na Masopust, klienti drsní a podle kapacit se případně osloví i
někteří z řad legendových
- Tábůrek - Jíťa letos dělat nebude ale doporučovala by udělat to případně jen pro lidi
co nejedou na tábory, protože vloni byl problém sehnat dostatek asistentů
Míša H.
- Terka S. nechce výplatu za HUMR, a M. neodpověděla na email
- Potvrzení o bezúplatném plnění daru (za Jirku Hovorku) Míša vyřídila,
- V potvrzeních o zdanitelných příjmech je momentálně chyba v adrese sídla, Míša
zajistí do příští porady (možná budou i dřív, kdyby jo, dá nám vědět)
- Stanovy: vše je posláno, ale zatím se neozývají a v rejstříku tedy nejsou ještě
uvedeny
- Rambar a rozpočet: Rambar prý od Ramusu žádné peníze nechce (mají teď základ v
kasičce), s tím budou operovat
Marta
- Proběhla porada se Štěpánem ohledně termínů táborů a tábořiště,
- Tábořiště: v době příští porady pojedou spolu objíždět tábořiště,
- Termíny jsou potřeba probrat a domluvit s Bárou Au., dořeší se po sehnání
louky, takže termíny táborů budou jasný po strategickém plánování
- Štěpánovi se přesunul termín drsné s paraglidem (instruktor jindy nemůže) a termín
se překrývá s březnovou legendovou. Problém s dodávkou (resumé - vezme si
Štěpán), s asistenty (resumé - drsná paraglideová akce bude pouze pro menší počet
lidí, Maruška osloví všechny asistenty z drsného tábora a zjistí zájem).

DISKUZE
- KANCL: jak řešit situaci s tím, že od března nebudeme mít k dispozici zadní
místnost kanclu? Varianty:
- Zůstat v kanclu, mít skříně ve předu a porady v předu (riziko rozplizlosti
porad)
- Přemístit se do obýváku MP3 (úskalí s roztříštěností sklad-věci-atd)
- RESUMÉ: zatím zkusíme první variantu a když nebudeme spokojeni
vymyslíme jak s tím naložit

-

TÉMATA NA STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ: FR, termíny táborů, tábůrek (zda a kdo),
nechce se někdo chopit ještě jedné drsné víkendovky do léta?, jak přistupovat k
drsným akcím

