:: platforma pro společné setkávání a aktivní využívání volného času mladých lidí s
postižením i bez něj.
:: snaha být co nejméně závislý na grantových a dotačních systémech.
:: cesta, jak bořit zažité předsudky a inspirovat jednotlivce i organizace kolem sebe.

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ RAMUSU
8.12.2014
Přítomných členů shromáždění: 10, 1 nepřítomný
Bod 1.
Vyloučení Martina Pfanna z členského shromáždění pro dlouhodbý nezájem o
činnosti sdružení.
Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel
Martin Pfann byl vyloučen z členského shromáždění.
Bod 2.
-

Struktura organizace

Volba struktury organizace – přidat kontrolní komisi anebo výbor?
Hlasování pro strukturu s kontrolní komisí: 10 pro, 0 proti
Byla zvolena následující struktura:
-

Kontrolní komise

Kolik členů by měla mít kontrolní komise?
Hlasování
o
zřízení
a
velikosti
kontrolní
- Minimálně tři členové, maximálně sedm: 10 pro, 0 proti
-

komise.

Pravomoce kontrolní komise
Návrhy:
o Schvalovat účetní uzávěrku
o Podávat návrh na odvolání předsedy
o Vetovat rozhodnutí shromáždění s tím, že rozhodnutí musí
shromáždění přezkoumat a rozhodnout minimálně 80% hlasů všech
členů spolku.
Schváleno.

Bod 3.
-

Transformace na zapsaný ústav?
8 pro, 2 se zdrželi

Bod 4.
-

Čestné členství
0 pro, 10 proti

Bod 5.
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-

Volba ředitele

Zvolen byl Jan Rudolf nadpoloviční většinou 6 hlasů.
Jan Rudolf jmenoval místopředsedou Jiřího Richtera.

Osobní údaje zvolených členů:
Jan Rudolf, 22.3.1988, V Nových Domkách 276, Klecany, 25067
Jiří Richter, 31.8.1989, Lipová 55, Čestlice, 25247
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