VELKÁ PORADA Ramusu 090
6. 2. 2018
Účast: Maru, Honzík, Olga, Kája, Terka, Zuzka, Hynek
Host:

:: KOLEČKO ::
Honzík
• Busík je prodaný, dostali jsme za něj 30 000 Kč
• Druhá dodávka je v dost hrozném stavu, ale také se jí budeme snažit střelit
• Je tu jistý plán s tajemnou paní z magistrátu, které se líbí projekt Gigabyt a
ráda by nám zpřístupnila nějaké byty
• Poznámky ke Google_disku: popisovat správně datumama, ať v tom není
bordel
• Etika komunikace: když někdo neodpovídá na e-maily nebo jinak nereaguje,
dát vědět Honzíkovi, ať to pořeší
Maruje
• Dílnu již plně řeší Matěj Hora, existuje plán jak to dělat tak, aby to bylo
finančně OK
• Kluci ze Štokrle by chtěli si jít nafotit či natočit něco do dílny, potřebují k tomu
souhlasy klientů + my bychom chtěli vidět materiály, které půjdou ven
• Datum Ramatonu visí ve vzduchu ještě není potrvzené, ale dost
pravděpodobně to bude 31. Května
Jakub
•
•
•

Portfolio pro Mercedes je hotový, dnes se bude posílat e-mail
Termín bazárek a roadtrip - bude se to krýt asi nejspíš
Začíná se řešit Ramaton

Hynek
•

Ve spolupráci se Zuzkou připraví transparentní účetnictví na web, pošle před
tím Honzíkovi, Deakovi, Zuzce finální náhled

Zuzka
•
•
•
•
•
•

Rozdává potvrzení o zdanitelných příjmech
Připravila smlouvy pro dílnu
Udělala fakturu za dodávku
Ve výkazu už by mělo fungovat tlačítko EDIT
Portfolio pro dodávku předeláme s Hynkem i jako prezentace Ramusu
Řeší GDPR: Zuzka se pobaví s Bárou o tom jak skladovat data

Terka
•
•
•
•

Humr tančí bude šířit Hybernská a spol, tedy je snaha zapojit veřejnost,
přijdou jako na taneční, nikoliv asistovat, první Humrtančí proběhl OK
Feedback na vánoční večírek: ještě zreviduje
Chystá se na příští pátek asistentská párty v GB
Celý červen a červenec bude Terka pryč, rozešle e-mail v květnu, do té doby
se bude snažit pořešit lidi na tábory

Kája
•

•

Report z víkendovky: vše zhruba OK, maličkosti Kája dotáhne, XY asi bude
jezdit spíš na drsný, rehabilitářka byla OK, na některé věci si zkrátka Kája
bude muset dávat pozor, vyšlo to lehce v mínusu kvůli tomu, že se půjčovala
dodávka
Bude řešit bouračku tábora

Olga
•
•
•
•

Bude řešit stavěčku tábora
Shání někoho na tábůrek, prý se někdo ozve, ale ještě nevíme kdo
Jíťa R. dělá na jednom Světě, asi se ozve ohledně možnosti zapojení
Humr tančí: začal a skončil později, pak prazvláštní vsuvka, ale jinak docela
OK, příště však lépe pohlídat

:: DISKUZE ::
Storno-poplatky
• Omluví-li se přihlášený klient či asistent z drsné akce a nesežene-li
se za něj náhrada, a nepokryje-li se finančně akce, platí plnou část,
kterou měl platit?
• PŘÍŠTĚ VYŘEŠÍME

