Zápis z 28. schůze výboru

Místo konání: Červený trpaslík
Datum: pátek 8.1. 2010

Přítomni:

Majka Chvátalová
Michal Karsch
Anička Ryšavá
Hanka Vágnerová

Hosté:

Petra
Klára

Program:

1.
2.
3.
4.

Grant MHMP na DVD
Chystaná akce Narozeniny SMS 2010
Nový web
Plán akcí

1 příloha zápisu : Seznam úkolů

0

zápis z 28. schůze výboru 8. 1. 2010

1. grant na DVD:
Vyúčtování grantu MHMP finišuje, do 31.1.2010 musí být odevzdáno.
Zajistí Gábinka s Klárou.
2. Chystaná Akce k 5. narozeninám SMS 2010
Bylo definitivně stanoveno datum 15.5. 2010, místo konání: Žluté lázně Praha.
„Projekt“ byl předložen ve Žlutých lázních, kde se setkal s velkým ohlasem.
Michal domluví schůzku s naší produkční během ledna.
Hledáme dobrovolníky na pomoc při zajištění festivalu, kontakt: Havanka.
3. Nový web:
Petra se na to vrhla a udělala obrovský kus práce. Texty jsou víceméně nasypány do nové
podoby, Havanka to zkontroluje a s Petrou doladí. Je třeba zavést „ukinu“ Alternativa, kterou
dostal na starost Bory. Petra zkontaktuje Jakuba, aby vše nalil do nové grafiky, abychom
mohli vychytat nedostatky a spustit to ještě před festivalem.
4. Plán akcí
Probíhala diskuse o počtu akcí, které by mělo SMS nabízet. Chroničtí organizátoři
osvědčených akcí jsou unaveni a zájem z řad členů upadá.
V tomto roce bude hlavní akcí Festival k narozeninám a celostátní setkání na Monínci.
Anička podle zájmu zorganizuje vodu a bowling. Majka chystá na léto víkendovou akci pro
maminky s dětmi („mladá babička“).
Je třeba motivovat další organizátory s čerstvým zápalem: „Přijďte s nápadem“. Havanka
napíše na web výzvu a všichni se budou snažit povzbudit zájem lidí o organizaci akcí dle
individuálního zájmu a místa konání.
1 příloha zápisu
Seznam úkolů
Číslo
28/1
28/2
28/3
28/4

odpovídá

Popis
DVD – vyúčtování
Akce Narozky – Žluté lázně
Nový web
Plán akcí
Kontrola úkolů z minula

Gábi, Klára
Michal
Petra, Havanka
všichni
Havanka

1

termín
31.1.
Leden
leden
průběžně
příště

