zápis z 24. schůze výboru SMS 13.2. 2009

Zápis z 25. schůze výboru

Místo konání: Veranda
Datum: pátek 13.2. 2009
Přítomni:

Marek Tomažič
Majka Chvátalová
Hanka Vágnerová
Anička Ryšavá
Michal Karsch
Honza Borský

Nepřítomni

Gábinka Bárová
Drobeq

Hosté:

Jakub Chvátal
Předsedova žena
Místopředsedova žena
Alena

Program:

1.

Úvod

2.

Výročka

3.

Valná hromada a křest brožury

4.

Dopis sponzorům

5.

Chystané akce

6.

Kontrola minulých úkolů

7.

Web

1 příloha zápisu : Seznam úkolů

0

zápis z 25. schůze výboru 13. 2. 2009

1. Úvod
Na úvod, než se všichni sešli v provozuschopném stavu, jsme pojedli a popili.
Schůzi poté zahájil a vedl Michal, zapisovala Havanka.

2. Výroční zpráva
Anička nasypala letošní data do Michalovy loňské zprávy a Havanka to trochu upravila.
Gábinka dodá aktuální hospodaření Aničce, která to po zapracování pošle Aleně, která to
zrediguje a pošle Michalovi, který to celé zkontroluje a předá Robertovi ke grafickému
zpracování a tisku v počtu cca 5 ks.

3. Valná hromada a křest brožury
Valná hromada se oproti plánu uskuteční hned po obědě v hotelu Kavka.
Na akci je dosud přihlášeno kolem 35 lidí, ale k usnášeníschopnosti je potřeba nahromadit
další členy do počtu 44.
Scénář slavnostního křestu vymyslel Marek. Mluvit budou dr.Váchová, J. Bicanová a Alena.
Majka zajistí infuzní set a stojan, sestřičku v uniformě, a přiveze logo SMS (? Michal).
Alena doveze overbaly na cvičení. Petry sestra je čerstvě vystudovaný fyzioterapeut a
odborně povede rozcvičku a masáže. Bory se osvědčeně ujme vedení nedělní vycházky.

4. Dopis sponzorům
Michal připravil oslovení potenciálních sponzorů, pošle ho Havance a Markovi k úpravě.
Na web bude vyvěšeno avízo, že je dopis k dispozici a členům, kteří by ho chtěli rozesílat
bude na vyžádání poslán. Marek nascanuje svůj podpis, aby to mělo váhu.

5. Chystané akce
Únorový Turnaj SMS v herně Háje je v háji. Ruší se a Majka místo něj zamluví Verandu.
Květnová akce vaření je závislá na velikosti kuchyně. Původně vyhlédnutý objekt na
Mísečkách nemá dostatečnou kapacitu, Michal zruší rezervaci. Marek uvažuje přizvání TV.
Havanka nabízí podnikovou chatu Svornost v Jáchymově, zjistí možnosti tamní kuchyně.
Michal přepošle všem odkazy na další chaty.
Listopadové Psýché nebude v Kamenici, byla to nejdražší akce pro nejmíň lidí, je nutno
sehnat jiné místo.
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6. Kontrola minulých úkolů
Majka vyvěsila na fórum upomínku neplatičům, ale nesetkala se s předpokládanou odezvou.
Odesílání hromadného mailu vázne na podělaném Outlooku v Majčině notebooku, Michal jí
s tím pomůže.
Výsledek žádostí o granty bude referovat Klára.

7. Web
Nad dvěma návrhy z dílny sklerotičky, které dodala Majka členům výboru předem, se strhla
bouřlivá diskuse. Ani jeden nebyl přijat. Marek požaduje, aby grafika našeho nového portálu
vycházela z ducha loga SMS, které je nápadité a úsměvné a má oblé linie. Kuba a Majka
zajistí zhotovení dalších 3 grafických návrhů.

1 příloha zápisu
Seznam úkolů

Popis

Číslo
25/2

výročka

25/3
25/4
25/5

Valná hromada a křest
Dopis sponzorům
Akce Veranda místo Háje
Květnové vaření
Nové místo pro Psýché
Podělanej Outlook
web

25/6
25/7

odpovídá
Gábi, Anička, Alena,
Michal, Robert
Majka, Alena, Marek
Marek, Michal, Havanka
Majka
Michal, Havanka, Marek
Havanka
Majka, Michal
Majka, Kuba

2

termín
Do VH 7..3.
7.3.
Co nejdřív
Co nejdřív
Co nejdřív
Co nejdřív
Co nejdřív
Co nejdřív

