Zápis PPS 035 / 06. 05. 2015
Účastníci: Honza Rudolf, Jiří Richter, Anička Šrubařová, Bára Aunická,
Maruška Palečková, Hynek Trojánek, Jíťa Svobodová

Kolečko
●

●

●

●

●

Honza
○ Rozrazil se tenhle týden pojede podívat na Něničkovu louku,
budou tam 26.6.-12.7.
■ řeší Jíťa
Jitka
○ Tábor P. M. si chce půjčit týpijovky
○ Zítra se jede na víkendovku, nakonec je klasicky na
poslední chvíli spousta asistentů, organizuje Jíťa (nikdo
se neozval, že by chtěl organizovat) ---> na příští rok
Jíťa navrhuje, že týmy na víkendovky se musí udělat už v
září
○ Začali jsme dostávat pravidelné dary
○ Cena tábora podle Jítiných propočtů je 4000
Marie
○ Můžeme dostat propanbutanovou bombu s hořákem a 25l hrnec berem
■ hází se na Štěpána (bude to potřebovat na roadtrip)
○ X. Y. se vykašlala na to, že se nám nezdál její přístup
k bakalářce…
○ Musíme zkontrolovat to, jestli máme od všech klientů
souhlasy se zveřejňováním foto/video materiálů
Bára
○ Psala na chodící lidi kvůli tomu, jestli chtějí terénní
vozejky, teď neví
○ Akce Z neproběhne, protože Z je prý nakonec schopný si
tábor zaplatit
Hynek
○ Hynek jako skladník navrhuje, že se vozíky ze spodního
skladu výhledově vyhodí
○ Nastalo pár šumů ohledně dodávky, mělo by se důsledněji
zapisovat do kalendáře, kdy má kdo dodávku
○

●

●

Jiří
○ jeden kluk si od nás chce půjčit vozík na víkend, jasně
bude ho mít
○ konečně máme DPP, musí se podepsat
○ dodávka je polepená, ještě aby to bylo na webu
Anička
○ Ramaton: Kristýna s Karlem budou mít vlastní databázi v
mailchimpu, je potřeba vyřešit zacházení s osobními údaji
(např. že nevyužijí adresu na nic jiného, než v souvislosti
s Ramatonem)
■ Návrh rozpočtu 5000 (3000 za profi bránu atd.)
○ Bazárek: V pátek jedou 3 lidi pomáhat, příští víkend bude
bazárek s Rambarem
○ Proběhla drsná víkendovka ve Statenicích, přebytek je 400
Kč
○ Příští drsnou víkendovku povede Lopuch
○ Anička potřebuje od Jiřího darovací smlouvu od pana M.

Debata
Stanovy + kontrolní komise
●
●

vybrali jsme lidi z okolí Ramusu, který oslovíme s tím, jestli
nechtějí být v kontrolní komisi
debatovali jsme nad návrhem stanov, provozní skupina je schválila
v dnešní podobě

Ramaton
●

●

Fundraising -- budeme oslovovat firmy s tím, že chceme peníze,
Anička by chtěla volnou ruku → není teď úplně čas držet koncept
(ovšem samozřejmě ne do nuly).
Anička potřebuje pomoct s FR, dá ostatním vědět
○ Cíl je sehnat 20000

Fundraising
●

vyřešit náklady na Ramus (akce), abychom mohli rozjet kampaň
individuálního fundraisingu -- Honza Hynek Jiří

Koncept víkendovek do budoucna
●

Udělá se mikroporada, svolá ji Jíťa

