Místo :
Čas :
Přítomni :

Zápis jednání schůze výboru Horalu
7.10.2010
restaurace „Opera“
18:00
Ševčík, Doubravský, Churavý

Program:
1.
Kontrola úkolů z výborovky 17.6.2010 :
Digitalitace kroniky
Lípa
– část kroniky má u sebe
založení Stanov do „dokumentace“ na ČSTV
Banner Horalu
- Doubravský dodá návrh v DG
- Churavý pak zajistí výrobu kopie

- bude do 7/2010 (?)
- Churavý
- splněno
- splněno
- splněno

2.

Revize Stanov 2009:
- Ševčík, Vogel
– je možné členství v Horalu bez ČHS?
- ano
- revize – oprava překlepu v úvodu, zánik členství úmrtím (II/4/d)
- Ševčík spolu s Vogelem zajistí zpracování „Volebního řádu“, kde bude
popsána technika hlasování, hlasovací „většina“, ...

3.

Návrh plnění Usnesení VH:
Usnesení VH: Valná hromada se usnáší, že zavazuje výkonný výbor k vypracování
návrhu na změnu stanov v případě, že by se nedostavil dostatečný
počet členů a valná hromada nebyla usnášeníschopná. Termín
stanoven na pořádání příští valné hromady.
Churavý – řešení „neusnášeníschopnosti VH ve Stanovách jednak Stanovy nafukuje
a jednak netlačí VV k pečlivé přípravě VH tak, aby usnášeníschopná
byla. Současný stav – není-li usnášeníschopná VH, pak výbor svolá
MHV, není-li tato usnášeníschopná, výbor svolá další MVH
s programem dělení majetku a zánik klubu.
Ševčík – doplnit Stanovy: při neusnášeníschopné VH zajistí VV svolání „Náhradní
VH“ se stejným programem, se stejnými pravidly zveřejnění. Tato je
pak vždy usnášeníschopná. Nesmí se zabývat dělením majetku klubu.
Rozhoduje většina přítomných.
Další členové výboru si na příští výborovku připraví svůj návrh řešení Usnesení pro
možnost diskuze a schválení společného postupu.
Ševčík zpracuje argumentaci a důvody členství v ČHS.

4.

Horokros (17.10.) Info o stavu příprav, úkoly členům výboru - Churavý

5.

Horování (27.11) Info o stavu příprav
Info o bouldersession na Hlucháku

6.

- Churavý
- Doubravský, Ševčík

Příprava kandidátky na nové předsednictvo na volební VH 2010
Předjednána kandidátka - Viki, Mejla
Zájem pokračovat – Ševčík, Doubravský, Komárková, Churavý (za předpokladu
oddělení fce hospodáře a referenta (organizování závodů, prezentací a
společenských akcí)

7.

Info o dalších akcích:

8.

Různé

Zapsal : Churavý
Schválil :

VH (25.11.)
- Churavý zajistí místo
Mikuláš (4.12.) – objednán termín na Severce

- výdej průkazů AV, ČHS přes KammSport
- pokračovat
- datová schránka – stav příprav
- Vogel
- příprava rozpočtu 2011
- Churavý
- pozvánka na VH (Plesnivec) do 25.10.
- Churavý zpracuje návrh
- příští Výborovka 21.10. v 18:00 v Opeře - vydání Plesnivce
- změny Stanov
- příprava VH
- kandidátka VV

