Zápis z 33. schůze výboru 26.10.2012

Zápis z 33. schůze výboru

Místo konání: Malá Skála
Datum: sobota 26.10. 2012
Přítomni:

Majka Chvátalová
Ing. Michal Karsch
Ing. Alena Zvěřinová
Hanka Vágnerová

Omluveni:

Marek Tomažič
Mgr. Petra Keřková
Magdalena Boháčová

Hosté:

Anička Ryšavá
Ing. Klára Grammetbauerová, Ph.D.
Ing. Martina Karschová

Program:

1.
2.
3.

Kontrola úkolů z minulé schůze
Probíhající projekty
Plán akcí na další rok

1 příloha zápisu: Seznam úkolů
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1. Kontrola úkolů z minulé schůze
Popis

Číslo

odpovídá

31/6

Časopis

Alena

32/1.1

Kontrola všech výdajů grantu na
psychoterapii a časopis. Posílání dokladů
Michalovi ke schválení a k proplacení.
Majka i Alena si každá povede přehlednou
evidenci již utracených peněz z celkové
částky grantu.
Obsah letáku na psychoterapii.
Spolupráce s Kristýnou R. ohledně správy
webu nebyla navázána pro její studijní
vytížení. Webu se ujme Klára.
Michal a Majka budou mít přístup k
internetovému bankovnictví. Majka se
musí osobně stavit v bance.
Michal zařídí bankovní kartu k účtu SMS.
Vizitky pro představitele SMS – nechají se
přidělat pro Majku (200 ks), Alenu (200
ks) a Michala (100 ks).

Majka, Alena

32/1.2
32/2

32/3

32/4

Všichni
Klára

Michal, Majka

Michal

32/5

Zjistit statistiky o přístupech na web SMS. Majka - Klára

32/6

Nově zaregistrované členy ohlásí správce
registru ihned Majce (aby mohli bez
prodlení zdarma dostávat časopis).
Alena si nechá udělat nové razítko
sdružení s číslem 4.
Do archivu SMS, který spravuje Michal,
bude předán originál smluv o letošním
grantu pro Časopis.
Zorganizování a zajištění akce Kavka

32/7
32/8

32/9

Majda, Majka

stav
4. číslo je těsně
před vydáním.
Probíhá
průběžně,
splněno.

Splněno.
Pochvala Klárce,
web funguje,
splněno.
Majka nesplnila,
zařídí si co
nejdřív,
Michal splnil.
Splněno,
pochvala
Michalovi, že
zařídil vizitky.
Majka nezajistila,
zajistí Klárka.
Průběžně.

Alena

Splněno.

Alena

Splněno.

Majka

Pochvala Majce,
splněno.

2. Probíhající projekty
a)

Psychoterapie – představení psychoterapeutů, kteří vedou psychoterapii. Bylo
domluveno, že o proběhlých terapiích bude nyní pravidelně informován výbor v rozsahu
datum, místo konání a další psychoterapie bude dne X na místě Y.

b) Realizováno celorepublikové setkání SMS v hotelu Kavka na Malé Skále.
c)

Časopis – pochvala Aleně, protože díky ní vyšla již 3 čísla, každý platící člen dostává
automaticky poštou, SM budeme vydávat i příští rok.

3.

Anička R. převzala do svých zodpovědných rukou originály dokladů od Aleny za
poštovné týkající se rozesílaných časopisů a za nákup obálek, ve kterých se časopis
posílá adresátům.

4. Alča usilovně pracuje na vydání brožury pro RS pacienty.
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3. Plán akcí na příští rok
Při projednávání tohoto bodu byla schůze přerušena s tím, že ji dokončíme diskuzí na příští
akci Roztroušené koule. Do 3.12. budou členové výboru předkládat své návrhy mailem,
Havanka poté vypracuje přehled.

Příloha:
Úkoly, které trvají:
Číslo

Popis

odpovídá

32/3

Michal a Majka budou mít přístup k
internetovému bankovnictví. Majka se
musí osobně stavit v bance.
Michal zařídí bankovní kartu k účtu
SMS.

Michal, Majka

32/5

Zjistit statistiky o přístupech na web
SMS.
Roztroušená koule – nově každý přinese
zabalený dárek, Anička zarezervuje,
Klára vyvěsí na fórum informaci
Všichni budeme sledovat na webech
úřadů veřejné správy, zda existuje
možnost nějakého grantu.
Návrh akcí v roce 2013.
Havanka zpracuje přehled

Majka – Klára

33/1

33/2

33/3
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Anička R, Klára

Všichni

Všichni, Havanka

termín
Majka nesplnila,
zařídí si
internetové
bankovnictví co
nejdřív
Michal splnil
Do konce
listopadu
Splněno

Průběžně

Mailem do 3.12.

