PORADA Ramusu 101
16. 10. 2018
Účast: Honzík, Hynek, Bára, Olga, Marta, Káča, Terka,
Kuba

:: RESTÍKY ::

:: KOLEČKO ::
-

-

-

-

-

-

Honzík: děkuje všem za své dosavadní ředitelování, končí proto, že je na to
vhodná chvíle, že se udělalo dost práce a je čas pokračovat dál, ať jsme na
Martu hodný
Marta: proběhla členská schůze, kde byla zvolena předsedkyní spolku
Ramus, bude často docházet s Elzou, ale nemáme si jí všímat a soustředit se
na porady, příležitost pro změny: kdo co má, nechť jde za Martou… co nás
čeká v nejbližší době: Káča střídá Olgu, Terka možná někam odjede na jaře,
Verča bude dělat humr, máme domluvenýho Resta na benefit, bude podzimní
bazárek, je návrh od Salé, že by pro nás udělali benefit, vánoční večírek?
co dneska udělat: restíky + kolečko + diskuze o benefitu + diskuze o humru,
mluvila s Honzou H.: zatím jsme s ním dobrý, platíme 2.300 měsíčně hlavně
za garáž, výhledově je nutné změnit sídlo
Terka: v únoru bude týmbilding,
Deak: začíná připravovat aukci fotek, někdy zase poslední týden před
vánocema, opět ve Fotograf Gallery to bude, kdo zná fotografa co chce
poskytnout fotky, nechť se ozve Deakovi, ozval se mu XY, že nám pošle
nějaký prachy jeho parta, 10. 11. je závoz bazárku, 17. 11. Je bazárek,
dlouho visí ve vzduchu člověk, který nám chce dát 50K - jak je využít, na
benefit?
Terka: lidi ze SpoluOlomouc pojedou na víkendovku - vyřešeno, buď odjede
výhledově na tři měsíce nebo ne, měla za úkol řešit pospolitost: ale neví
vlastně jak na to
Hynek: doplněné fotky na web, zakládání e-mailů pro nové lidi, navrhuje,
nechť je místopředsedkyní do budoucna Zuzka
Bára: nic nemá, není zatím rozesláno info na drsnou víkendovku, bylo později
Olga: bude se v říjnu potkávat s Káčou a vyřeší předání akcí, na hledání
nových míst na akce využít asistenty, dlouho jsme nová místa nehledali
Káča: už nechce být skladnice, respektive neví, co by to mělo obnášet atd.?
Vyřešíme asi někdy příště až na to bude čas

:: DISKUZE ::
-

-

Benefit + dodávka: vybíráme z Domoviny a Barikád, 21 nebo 22, do konce týdne
víme místo a datum, vybíráme prachy na dodávku
Humr: Terka bude koučovat Verču, řekla jí zatím to, jak to dělala Terka: jak e-mail, co
psát do mailu, akce v odpoledních hodinách, co psát a nepsát na web, ať chodí na
porady
Barák: Bubeneč je zatim u ledu, dokud nemáme plány a nemáme reálný info tak je
těžký si říct co a jak, ale barák asi nějaký chceme, na dílnu + kancl + sklad + parking
Dílna: Matěj Polák řeší dílnu s nějakou byrokratkou, je potřeba pořešit co a jak a kdo
tam co dělá
Člověk na IT: kontakt na něj má Marta, kdo co chce tak na Martu

Na příště do diskuze: Členská schůze, Letní tábor

