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Účast: Míša, Marta, Maru, Bára, Honzík, Hynek
BÁRA








XY je legendový, ne drsný, do konce léta, pak se uvidí
Dneska schůzka v GB, padl návrh, že by se to udělalo jinak, dělaly by se hlavně
víkendy, systém menších víkendovek, protože o víkendy asi bude zájem, maká se na
dotazníku, až bude, bude se vědět víc
Ramaton: řeší se Stromovka, Kristýna se toho hodně chopila, ale vypadá to, že bude
květen červen nějaká větší přestavba Stromovky, je předdomluvené zázemí před
Planetáriem, čekáme, jaká bude částka, pak se půjde na magoš, Honza posílal
nějaké sponzory možné
Budou teď dvě víkendovky, obě snad zhruba pokrytý
Bára poslala termíny na oba tábory, trošku blbé že se to kryje s jednou akcí od Jedle

MARU





Proběhl humr tančí, dobrý supr, další koliduje bohužel s poradou
Co praktikantky na táborech?
Maru bude posílat e-mail velkolepý, pořád si myslí, že nebude možné posílat e-mail
jen jednou měsíčně… pošle to 23ho
Jak humry do e-mailu? Marta zjistí, jestli to bude dělat Milena na duben, jestli ne, tak
udělá dubnový Hynek

JIRKA H.
 Se stěhuje do Děčína…
 Amnesty dodávka: Jirka vyzjistí, jak často by chtěli si jí půjčovat a pošle Honzíkovi
případně
MÍŠA


Nevíme jaký je stav účetní uzávěrky, jestli ho KK schválila nebo ne

HYNEK
 Galerie na webu hotová
 Trička předdomluvený s týpkem bude je i objednávat, během dubna by se měli
objednat, v květnu by měly být hotový
 Maká na videu o GB a na videu pro trička
HONZÍK
 Odezva na pozici FR: ozval se jeden člověk, uvidíme, jak dál
 Od jedné firmy možná dostaneme peňauze zas
MARTA
 Tábůrek bude dělat Káča Kozáková

DISKUZE
 Kontrolní komise nám poslala poznámky, co z toho pro nás vyplývá:
 musíme udělat poradu, kde proběhne diskuze o možném střetu zájmů lidí z KK, kteří
zároveň jsou aktivní v Ramusu / uspořádá Honzík








Komise si ztěžuje, že neměla info o chystaných změnách z našeho SP, chystané
změny však vykrystalizovaly až na SP, tzn. tři dny před zasedáním KK, naše resumé:
Honzík jim napíše, že předsedkyně komise měla veškeré info k dispozici (byla tam
přítomná, viz bod jedna)
Dále se ptají: jaké jsou plány s projektem Rambar, jak je možné že Ramus tři roky
neplatil účetní (platilo se najednou letos), proč se víc neinvestovalo do vzdělávání
(nikdo nechtěl), kolik stojí FR jedné koruny, KK apeluje na větší sledování dárců FR a
jejich napojení na Ramus - záleží hodně na novém FR… jaké jsou rozdíly mezi
transparentním účtem a transparentním účetnictví… přeplatky z táborů 2016, politika
přeplatků, co s tím - vysvětlení: nejsou tam asi stavěčky a bouračky platy lidí co to
chystali
KK navrhuje aby se spočítali kilometry dodávek, kolik stojí kilometr Ramusu, z toho
vyvodit, jestli se v tomhle režimu vůbec vyplatí dodávky půjčovat?
Kontrola komise nerozumí pojmu vzdušné zámky v zapsaných hodinách, chtějí
vysvětlit, co to je / jde o gigabyt

