Zápis z 5. jednání valné hromady členské základny
Občanského sdružení SMS
Dne 11.4. 2008
Program zasedání valné hromady členské základny Občanského sdružení SMS

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Výroční zpráva občanského sdružení SMS za rok 2007
3. Odvolání a volba nových členů výboru občanského sdružení SMS
4. Jmenování kontaktní osoby-poradce pro partnery sklerotiků
5. Plán akcí na rok 2008
6. Diskuse

1.

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

Jednání Valné hromady zahájila místopředsedkyně výboru Majka Chvátalová, přivítala
všechny zúčastněné a seznámila je s programem jednání Valné hromady.
Bylo přítomno 43 členů, tzn. Valná hromada byla dle stanov sdružení usnášeníschopná.

2.

Výroční zpráva občanského sdružení SMS za rok 2007.

Majka Chvátalová pověřila Ing. Michala Karsche o přednesení hlavních bodů z výroční
zprávy sdružení za rok 2007. Ing. Karsch poté seznámil ostatní účastníky valné hromady
s akcemi uspořádanými v roce 2007, s hospodařením sdružení, jmény sponzorů, jež
poskytli sdružení podporu v roce 2007 a také s funkčností a návštěvností webových
stránek a diskusního fóra Občanského sdružení SMS. Výroční zpráva bude umístěna také
na www.klubsms.cz . Valná hromada výroční zprávu schválila.
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3 Odvolání a volba nových členů výboru občanského sdružení SMS
Z důvodu neúčastí na schůzích výboru SMS a nezapojování se do činnosti výboru a sdružení
byla valnou hromadou odvolána Blanka Kovářová.
Nově zvolení členové výboru:
Jan Zaiml, člen výboru –administrátor webu a diskusního fóra
Valná hromada poté schválila složení výkonného výboru Občanského sdružení SMS v tomto
složení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Předseda
Místopředseda
Místopředseda
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru

Marek Tomažič
Majka Chvátalová
Ing. Michal Karsch
Hanka Vágnerová
Jan Zaiml
Gabriela Bárová
Jan Borský

4. Jmenování kontaktní osoby-poradce pro partnery sklerotiků
Na základě návrhu výkonného výboru Valná hromada potvrdila Martu Hrubou do funkce
kontaktní osoba-poradce pro partnery sklerotiků. Na Martu Hrubou se mohou obracet partneři
sklerotiků s otázkami týkajícími se soužití se sklerotiky, apod.

5.

Plán akcí na rok 2008

Ing. Michal Karsch seznámil účastníky Valné hromady s předběžným plánem akcí
plánovaných na rok 2008. Připravovaný plán akcí je umístěn na www.klubsms.cz.
Podmínky přihlášení a účasti na každé akci zůstávají stejné jako v loňském roce. Každý se
přihlašuje samostatně garantovi akce poté, co garant tuto akci vyhlásí na diskusním fóru a na
webu www.klubsms.cz . Podmínkou účasti na dotované akci je mít zaplacené členské
příspěvky na rok 2008.
.
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5. Diskuse
Dále probíhala neformální diskuse týkající se připravovaných akcí a vyměňování osobních
zkušeností o soužití s RS. Další diskuse se týkala finanční nedostupnosti zatím nejúčinnějšího
léku na RS – natalizumab.
.

V Praze dne 11. dubna 2008

……………………………
Marie Chvátalová, v.r.
místopředseda

……………………………
Ing. Michal Karsch, v.r.
místopředseda
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