Schůze vedení Severomoravské pobočky SPJF 1/2017
Robert Folwarczny - Kosťa, Tomáš Černecký
– Miki,, Vojtěch Kuldan – Pulec

datum: 31. 3. 2017

z revizní komise SPJF
SPJF: 0

místo: TOM Průzkumník, Ostrava
Hrabůvka

hosté: 1 (Ivan Jung – Mexičan
Mexičan)

hlasování: (pro; proti; zdrželo se)

přítomni:

Sdružení přátel
Jaroslava Foglara, o. s.
Hrnčířská 17 | Brno

Kontaktní adresa:
SPJF – Bobří stopou
P.O. BOX 245
658 45 Brno
e-mail: spjf@spjf.cz
web: www.spjf.cz,
www.iklubovna.cz
IČ: 48511200
BÚ: 2900315365/2010,
Fio banka

zapsal: Pulec

Zahájení
Přítomni: Kosťa,, Miki
Miki, Pulec, Mexičan
Volba zapisovatele:: dohodou zvolen Pulec
---------------------

Návrh programu porady
1. Zahájení porady
2. Odsouhlasení programu
- Co s nástěnkou v Havířově
- Co se stránkami http://smp.spjf.cz/
- Potvrzení Mexy jako zástupce v Radamoku na tento rok
- Nová přihláška
- Kuličkiáda – fotky a článek
- Text v záhlaví na iklubovně
- Další schůze pobočky – ideová porada
3. Rozdělení úkolů
4. Různé

Jednotlivé body programu
1. 17:00 Zahájení porady
- organizační věci
2. 17:05 Odsouhlasení programu
- Co s nástěnkou v Havířově
 Debata, následné hlasování pro
o zrušení 3-0-0
3
 Kontaktovat Sovu kvůli její likvidaci
- Co se stránkami http://smp.spjf.cz/
 Debata, zda zrušit nebo ponechat, hlasování pro zrušení 0-3-0
 Kontaktovat Sovu zda by stránky spravoval, obsah by tvořily
články z akcí, fotky. Za této situace by se články i fotky posílaly
jak Kosťovi, tak Sovovi (iKlubovna/stránky/výroční
(iKlubovna/stránky
zpráva)
- Potvrzení Mexy jako zástupce v Radamoku
 Hlasování o potvrzení 3-0-0
- Nová přihláška
 Doplnění odstavce o právu sběru dat a jejich distribuci 3. straně
- Kuličkiáda – fotky a článek
 Miki sepíše článek,
 fotky pošle Kosťovi a Sovovi Mexa
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Sdružení přátel
Jaroslava Foglara, o. s.
Hrnčířská 17 | Brno

Kontaktní adresa:
SPJF – Bobří stopou
P.O. BOX 245
658 45 Brno
e-mail: spjf@spjf.cz
web: www.spjf.cz,
www.iklubovna.cz
IČ: 48511200
BÚ: 2900315365/2010,
Fio banka

Text v záh
záhlaví na iKlubovně
 Debata o aktualizaci odstavce, společně se zamyslíme a
případný návrh pošleme Kosťovi
 Zároveň rozhodnutí na udělení práv pro Mikiho a Pulce pro
psaní článků na iKlubovnu
Další schůze pobočky – ideová porada
 Kosťův návrh na uskutečnění schůzky s vytvořením
dlouhodobějšího cíle, společného připomenutí Stanov a ukázky
všech webových portálů SPJF byl přijat
 Schůze se uskuteční 23. září 2017 od 10:00 do 12:00
v klubovně TOM Průzkumník

3. 17:30 Rozdělení úkolů
- Kosťa
a
 kontaktuje Sovu ohledně zrušení nástěnky v Havířově a jeho
pomoci s aktualizací stránek pobočky
 domluví práva Mikimu a Pulcovi pro psaní článků na iKlubovně
 doplní přihlášku o nový odstavec o distribuci dat
- Miki
 sepíše článek z Kuličkiády,
4.

Mexičan pošle fotky Kosťovi a Sovoviz Kuličkiády
Pulec
 Na další Ideovou schůzi zařídí klubovnu a projektor
Všichni
 Zamyšlení nad aktualizací popisu pobočky na iKlubovně

17:40 Různé
- Setkání ve Sluneční zátoce
 Uskuteční se společný výjezd do Sluneční zátoky, zatím bez
pevné domluvy, ta proběhne
e zhruba 14 dní před akcí
- Akce „zasazení stromu Ginga“
 26. 3. Kosťa a Pulec zasadili na Chladné vodě Gingo, zápis se
umístí na iKlubovnu a stránky pobočky
- Mexičan prostuduje přesné znění zákonu o EET
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