Zápis z 29. schůze výboru

Místo konání: Veranda
Datum: pátek 5. 3. 2010
Přítomni:

Marek Tomažič
Majka Chvátalová
Michal Karsch
Hanka Vágnerová
Anička Ryšavá

Hosté:

Alena
Petra
Klára
Jakub

Program:

1.
2.
3.
4.

Kontrola minulých úkolů
Web
Dopis sponzorům
Koncert „..a taky dobrá párty“

1 příloha zápisu : Seznam úkolů
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1. Kontrola minulých úkolů
Michal zahájil vedení schůze a vedl kontrolu plnění úkolů podle minulého zápisu, Havanka
se pak snažila zapsat, co jí Majka referovala, protože nebylo slyšet na druhý konec stolu.

1. grant na DVD:
Vyúčtování proběhlo včas a podle plánu.
2. dopis sponzorům:
Uvízlé přepracované verze se chopil Marek s Alenou a Havankou a dopilovali ji na
Petřině notebooku. Je tedy schválen k rozesílání – Majka, Petra.
3. Web:
z kontroly plnění bod přešel v hlavní jednání.
Petra na tom vydatně pracovala a vysloužila si velkou pochvalu. S Jakubem předložili novou
podobu ke schválení a bylo hned odsouhlaseno spuštění testovacího provozu od pondělí 8.3.
Po týdnu to Jakub vyhodnotí a v případě očekávaného úspěchu rozešleme oznámení členské
základně. Výbor schválil jako nového webmastera Petru a navrhne její jmenování za člena
výboru na příští valné hromadě SMS. Drobeq bude zaúkolován anotací starého webu podle
pokynů nového webmastera.

4. Akce „... a taky dobrá párty“
Byly upřesněny detaily programu, změnil se název akce: „... a taky dobrá párty“, koncert
na podporu lidí s roztroušenou sklerózou.
Havanka předložila návrh pozvánky pro doktory a sponzory, kterou Marek s Alenou
zrevidovali a pak byla schválena. Marek s ní zajde do MS centra na Karlovo nám., Havanka
do Rosky, kde požádá o spolupráci a informační materiály.
Michal zajistí poptávku reklamních předmětů.
Je třeba dořešit vystavení záštity MHMP a jeho finanční dotace – Majka + produkce.
Marek vytvoří texty reklamních spotů do rádia, Havanka navrhne text plakátu, který pak
Majka předá grafikům.
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1 příloha zápisu
Seznam úkolů
Číslo
29/2,1
29/2,2
29/3
29/4,1
29/4,2
29/4,3
29/4,4

odpovídá

Popis
Web nový
Web starý
Dopis sponzorům
Koncert - pozvánky
Koncert- poptávka reklam.mat
Koncert – záštita MHMP
Koncert – texty - plakát, spoty

Petra + Jakub
Drobeq
všichni
Marek, Havanka
Michal
Majka
Havanka, Marek
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termín
15.3.
Dle požadavku
Co nejdřív
Co nejdřív
Co nejdřív
Co nejdřív
Co nejdřív

