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Účast: Honzík, Hynek, Zuzka, Bára, Matěj

:: RESTÍKY ::
-

Evidenčáky: je potřeba přepsat, jinak to běží, pak budou v uzamykatelné
skříni v kanclu, třeba poslat evidenčáky všem klientům, legendový i drsný,
třeba podepsat

:: KOLEČKO ::
-

-

-

-

-

Matěj: dílna šlape dobře, poslední měsíc dva se zvolnilo, přes prázdniny dílna
nebude, je potřeba vyřešit budoucnost dílny od září dál, Matěj by to mohl
klidně vést dál, ale odchází spoustu dalších lidí - Matěj P., Majda, jsou ale
noví lidé na obzoru, celkově však nedostatek lidí, ale Matěj bude do listopadu
pryč dost možná, plán je najít a zaučit nové lidi aby se v září mohlo
pokračovat, hodit veřejně inzerát na dřevaře, dílna je v plusu, možnost koupit
si nové vybavení, legalizace dílny - Jirka přijde po poradě na pivo
Bára: potřebuje cenu tábora, potřebuje vědět, kolik lidí může jet, pořád je
málo asistentstva, situace s XY: poučení z toho plyne, že není dobrý nechávat
někoho na nádraží, když všichni odjíždí… Bára si to vyřeší
Olga: legendové víkendovky probíhají dobře, problém sehnat asistenty někdy,
dobré když jezdí nové klienti, poslední víkendovka asi nevyšla úplně cca o
dva tisíce, chystá se víkend plánování tábora, Olga by ráda využila nabídky
rad ohledně příprav tábora a stavěčky, tedy ať využije, ohledně počtu starých
nových klientů na akcích bude schůzka, kteoru udělá Bára
Zuzka: transparentní účetnictví je náročné, ale je to radost, letí pryč 14.
Července do Gruzie
Hynek: výročka téměř hotová, fotky z akcí: lidi co dělají akce prosím nechť
posílají asap - ať to pak Hynek nemusí dolovat z pěti lidí… nebo aspoň
napsat, kdo ty fotky má a zbytek si zařídí, možnost napsat článek o tom, proč
se neúčastníme soutěží
Kája: řeší se víkendovka, krachlo místo, domlouvá dodávku na víkendovku
potažmo na tábor - byla by zadarmo, domluva přes Kubu ohledně generálního
partnera Ramusu - možnost získat 50K

-

Marie: Ramaton vydělal přes 70K, v oslovení sponzorů ještě rezervy, ale
slibně rozjeté spolupráce!!! Více věcí viz ve sdíleném dokumentu, který Marie
zřídila, jsou tam napsané všechny zpětné vazby a tipy co dělat příště lépe,
nechť se využije při organizaci příštího ročníku, všechny podněty poznámky
má Marie v dokumentu

:: DISKUZE ::
-

MÍSTOPŘEDSEDA PO MARII: Hynek
BENEFIČNÍ KONCERT: Rest, Johanez Benz, na dodávku budeme dělat
nějakou akci?

