Zápis PPS Ramusu 082
12. 9. 2017
Účast: Honzík, Hynek, Olga, Bára, Kuba, Maru, Marta, Zuzka,
Káča K., Míša, Terka S., částečně Kája

::STRUČNÝ INFO CO SE DĚJE::
•
•
•
•

předávájí se víkendovky, Marta předává Olze, který bude pomáhat Káča K. / předání
do konce roku
Terka nová koordinátorka asistentstva, předává jí to Maru
Míša byrokratka odchází, dost možná to po ní převezme Zuzka
Humr bude dělat Lenka P.

:: KOLEČKO::
•

Jiřík-dílna: bude schůzka všech zainteresovaných kdo dělají dílnu

•

Hynek: uklizený sklad, chybí tam věci co má doma Bára a věci co zůstaly na
tábořišti, kampaň s Rekolama zatím žádný vývoj, hotová výročka 2015, dány daty na
web na další akce do roku 2018, promítání fotek bude, předá fotky Martě, kampaň
Štokrle - čeká se na ně

•

Míša: odchází, hlavně osobní důvody, řešila vyúčtování sbírky, hodně se to seklo na
tom, že jsme posílali jednokorunky, veliká píčovina, která to celé hodně ztížila, zítra
bude schůzka ohledně transparentního účetnictví

•

Bára: zatím neposlala termíny akcí, čeká až po schůzce co bude v pondělí, je zájem
od drsných akcí i od legendárních aby jezdilo více nových lidí, otázka jak to udělat, je
to potřeba udělat opatrně, řešení táborů - individuální případy, co se dělo, zase je
hodně ztrát a nálezů, nic moc není, něco se předá z tábůrku, jinak moc ztrát a nálezů
není - nezbyly, řešila evidenčáky s Evou P. - potřeba dotáhnout

•

Jakub: schůzka ohledně benefičáku na dodávku, řeší zavážení na bazárek a
bazárek (data jsou data 10 a 11 listopad, 17 Rambar)

•

Maru: předává vše info Terce - předání pozice, proběhlo asistentské setkání - velká
účast i zájem, Bára M. přišla s možností zapojit se do studentského prostoru
Hybernská - možnost Humru, předat Lence, 12ho je tam Jarmark, Bára M. se
nabízela na Humr tančí zase, probere to s ní Terka S.

•

Zuzka: koukala po grantech ohledně dodávky, navázala kontakt s VŠE

•

Marta: bourala tábor, všechno se povedlo, postavit a zbourat tábor stálo 23 500,
hlavně ta nová latrína v tom je

•

Kája: drsno-tábor v plusu, výrazné potíže nebyly, bylo docela dost asistentujících,
potíž jen s XY, který měl trabl s prostředím, všichni si to chválili jako jeden z
nejlepších drsných táborů, hodně se osvědčila hra, v tom by bylo dobré pokračovat,
mít legendovou hru, co se týče příštího roku bylo by dobré, aby drsný tábor byl první Štěpán pak nemůže tu druhou část v srpnu, má výstupy ze setkávání s lidma z
drsného tábora, dodělá ještě tři lidi, potká se s Bárou a pak bude výstup z toho větší
obecnější, možná zase se ukázala že přijet na část není úplně OK

:: DISKUZE::
•

Kontrolní komise: Ramus aktuální nemá kontrolní komisi, vypršel jí mandát, co s
tím, bude se řešit na členské schůzi, kterou svolá Honzík

•

Gigabyt: Bára měla schůzku s Jíťou ohledně Gigabytu, počítá s tím, že bude výstup
z celého projektu a jeho funkčnosti, teď tam někdo bydlí zase pravidelně a trénuje,
Gigabyt jako takový po roce dle plánu končí, bude z toho výstup zkušeností, je
možné že vznikne další Gigabyt - je otázka, jak moc bude propojený s Ramusem

•

Benefiční akce na dodávku, spolu s otázkou vánoční akce: řeší Zuzka s Deakem
?

