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Zápis z 32. schůze výboru

Místo konání: Nouze
Datum: sobota 11.8. 2012
Přítomni:

Majka Chvátalová
Michal Karsch
Alena Zvěřinová
Hanka Vágnerová

Omluveni:

Marek Tomažič
Petra Keřková
Magdalena Boháčová

Hosté:

Anička Ryšavá
Anička Pohrázská
Klára Grammetbauerová

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola úkolů z minulé schůze
Probíhající projekty
Změna pobočky banky
Internetové bankovnictví
Předání originálů faktur
Schválení výroční zprávy
Razítko č. 4 pro Alenu
Dopis členům ve věci zaplacení příspěvků.

1 příloha zápisu: Seznam úkolů
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1. Kontrola úkolů z minulé schůze
Popis

Číslo

odpovídá

31/1
31/4.1
31/4.2
31/4.3
31/5

Zápis + plnění úkolů
Sponzoring Maratónu RS
Setkání na Malé Skále
Akce „koně“
Finance

Havanka
Alena, Michal
Majka, Alena
Michal
Michal, Anička, Alena

31/6

Časopis

Alena

31/7

Web

Petra, Anička/Kristýna

stav
Splněno.
Splněno.
Splněno.
Splněno, úspěšně proběhlo.
Splněno, obě daňová přiznání
podána.
Těsně před vydáním, grant
došel na účet SMS se
zpožděním.
Musí se přehodnotit.

2. Probíhající projekty
a) Psychoterapie – od září budou mít nově a krátce diagnostikovaní možnost docházet 1x
týdně na cca desetičlennou psychoterapeutickou skupinu v Praze 2. Terapii povedou
studenti psychologie pod odborným dohledem svých pedagogů. Leták s nabídkou této
možnosti bude umístěn v pražských MS centrech, dále se informace objeví na webu a na
facebookovém profilu SMS.
b) Po bouři mozků nyní připravujeme brožuru pro nově diagnostikované – bude k dispozici
cca do měsíce. Název máme, ale neprozradíme (moc se sponzorovi líbí!).
c) Chystáme celorepublikové setkání SMS v hotelu Kavka na Malé Skále – změnili jsme
termín konání na 26.–28.10. 2012. Program: přednáška neuroložky, představení brožury
pro krátce diagnostikované, informace vedoucích psychoterapeutické skupiny pro možné
zájemce.
d) Časopis bude díky grantu vycházet až do konce roku. Na příští rok je zapotřebí zajistit
sponzora.

(Majka schůzi násilně přerušila ve 12:42 hod. zvoláním, že nutně musí nakrmit havěť –
přestávka do 13:30 hod.)

3. Změnili jsme pobočku banky UNICREDIT, jen v rámci Prahy.
4. Zavedeme pro oprávněné osoby možnost využívat internetové bankovnictví – zřízení je
zdarma. Je to v ceně současné platby za vedení účtu. Nově budeme disponovat i platební
kartou. Výběr bude omezen týdenním limitem výběru 30 tis. Kč.
5. Michal převzal do svých zodpovědných rukou originály faktur k časopisu (zakoupení
fotografií z agentur a od profes. fotografa), z nichž jednu nechá proplatit (druhá již byla
zaplacená).
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6. Následovala široká, dlouhotrvající a nesmírně plodná diskuze u obdélníkového stolu
k výroční zprávě za loňský rok (nemohli jsme ji schválit dříve, neb nebyly k dispozici
potřebné daňové propriety). A protože Aničku už po diskusi bolela levá ruka, výbor
výroční zprávu urychleně schválil.
7. Alena dostala úkol konečně si nechat udělat nové razítko sdružení s číslem 4, neboť razítko
č. 1 ztratil Marek. Výbor jednomyslně prohlásil razítko č. 1 Občanského sdružení SMS za
neplatné.
8. Schválili jsme záměr poslat členům SMS e-mailem dopis ve věci placení členských
příspěvků. Každý člen SMS, který bude mít zaplacené příspěvky pro rok 2012, bude od
nás dostávat poštou časopis (zdarma). Letos šest čísel.
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1 příloha zápisu
Seznam úkolů

Číslo
32/1.1

32/1.2
32/2

32/3

32/4

32/5
32/6

32/7
32/8

Popis

odpovídá

Kontrola všech výdajů grantu na
Majka, Alena
psychoterapii a časopis. Posílání dokladů
Michalovi po schválení k proplacení.
Majka i Alena si každá povede
přehlednou evidenci již utracených
peněz z celkové částky grantu.
Obsah letáku na psychoterapii.
Všichni
Spolupráce s Kristýnou R. ohledně
správy webu nebyla navázána pro její
studijní vytížení. Webu se ujme Klára.
Michal a Majka budou mít přístup k
internetovému bankovnictví. Majka se
musí osobně stavit v bance.
Michal zařídí bankovní kartu k účtu
SMS.
Vizitky pro představitele SMS – nechají
se přidělat pro Majku (200 ks), Alenu
(200 ks) a Michala (100 ks).
Zjistit statistiky o přístupech na web
SMS.
Nově zaregistrované členy ohlásí správce
registru ihned Majce (aby mohli bez
prodlení zdarma dostávat časopis).
Alena si nechá udělat nové razítko
sdružení s číslem 4.
Do archivu SMS, který spravuje Michal,
bude předán originál smluv o letošním
grantu pro Časopis.
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Klára

termín
Průběžně.

Do pondělí 13.8.
2012.
Co nejdříve.

Michal, Majka

Do září 2012.

Michal

Co nejdříve.

Majka

Do září 2012.

Majda, Majka

Průběžně.

Alena

Co nejdříve.

Alena

Do 28. října
2012

