Zápis z 27. schůze výboru

Místo konání: hotel Kavka
Datum: pátek 3.9. 2009
Přítomni:

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

Hosté:

Alena
Ania
Klára
Bára Barešová

Program:

1.
2.
3.
4.

Kontrola minulých úkolů
Chystaná akce Narozeniny SMS 2010
Další granty
Fungování výboru

1 příloha zápisu : Seznam úkolů
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1. Kontrola minulých úkolů
Michal vedl kontrolu plnění úkolů podle minulého zápisu, Havanka se snažila zapisovat.
1. grant na DVD:
Marek připravil rozpočet, který vychází jako minule, ještě je třeba dohodnout s produkcí
Vachler Comp. pronájem prostor za slušnou cenu po návratu majitele z dovolené.
Alena zaúkolovala fyzioterapeuty a společně tvoří věcný program cvičení, cvičenci jsou
vybráni, brožura je v koncepci.
Gábinka potřebuje Smlouvu na grant od MČ P6 do účetnictví.
2. web:
Majka na tom pracovala s Jakubem, předložili verzi ke schválení „ukin“ a jejich bodů. Celý
večer probíhala diskuse nad nejlepším rozvržením a trefným vyjádřením. Definitivní návrhy
Havanka přepíše a pošle Majce.
3. dopis sponzorům:
Přepracovaná Markova verze uvízla na mrtvém bodě. Michal ji opráší a pošle výboru
k dopilování a posílání na rok 2010.
4. akce Narozeniny SMS 2010:
z kontroly plnění bod bouřlivě přešel v hlavní bod jednání.

2. Chystaná Akce k 5. narozeninám SMS 2010
Bylo definitivně stanoveno: datum 15.5. 2010, čas:15-22h, místo konání: Žluté lázně Praha.
Markův návrh názvu akce: „RS … A TAKY dobrá párty!“ se ještě doladí.
Je třeba co nejdřív vypracovat „Projekt“ a předložit ho ve Žlutých lázních, mají také své
možnosti a musíme se nad ním dohodnout. Návrhy na program jen pršely, některé byly na
místě zavrženy, další se začaly rýsovat. Proto byl pro lepší akceschopnost ustanoven
přípravný výbor ve složení: Marek, Majka, Michal, Havanka, Bára, který se sejde ve čt 10.9.
na Verandě před srazem.

3. Další granty
Klára vypracovala a Michal rozeslal obsáhlý přehled nových možností grantů od MZ a
MHLMP, které jsou pro SMS zajímavé a přicházejí v úvahu pro financování roku 2010.
Oba se na to ještě podívají a dají vědět, co je třeba podniknout, eventuálně to promptně stvoří
a podají. Další diskuse bude v užším kroužku přípravného výboru na Verandě.
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4. Fungování výboru
Na základě Majčiných stížností na laxnost práce některých členů výboru a obecně nízké
reaktivitě na přeposílané problémy se diskutovalo celé vedení SMS. Michal se podívá do
stanov a podmínek personálních změn výboru, v případě nutnosti by se mimořádná valná
hromada mohla konat na Monínci, kde se předpokládá velká účast členské základny.
Máme nové „mladé“ - i když to jsme všichni ☺ - ještě nadšené členy, kteří jsou ochotni
pracovat zadarmo. Zapojí se Bára Barešová, Bory dostane na starost „alternativu“, která bude
zavedena na webovém fóru. Marta se osvědčila v komunikaci s partnery pacientů s RS a
podobně spřízněnými dušemi.
Stále vázne aktualizace fotogalerie, proto byl stanoven účinnější postup: Fotky z akcí budou
členové posílat Báře, která je vytřídí na publikovatelné z grafického hlediska, pošle je Majce
ke schválení personální nezávadnosti (tento krok bude vypuštěn, až Bára pronikne do tajů
sdružení), pak vybrané fotky otitulkuje a pošle Drobqovi k instalaci na web.
Havanka dostala za úkol aktualizovat texry O nás a Cíle SMS, Anička pošle anglickou verzi.

1 příloha zápisu
Seznam úkolů

Číslo
27/1.1
27/1.1
27/1.2
27/1.3
27/2
27/3
27/4

Popis

odpovídá

DVD – kalkulace, produkce
DVD – smlouva na grant
Web – nové návrhy
Dopis sponzorům
Akce Narozky – Žluté lázně
Další granty
Výbor - stanovy
Kontrola úkolů z minula

Marek
Marek Gábince
Majka, Havanka
Michal
Přípravný výbor
Klára, Michal
Michal
Havanka

2

termín
Co nejdřív
Co nejdřív
Co nejdřív
Co nejdřív
10.9.
10.9.+ říjen
Co nejdřív
příště

