Schůze výboru Horalu – 7.10.2011
Dne:
7.10. 2011, 16.00 hod
Místo konání: Restaurace Opera, Šumperk
Přítomni:
Ševčík, Tichý, Hegedušová, Churavý, Doubravský
1. Kontrola úkolů z výborovky 8.6.2011:.
Aktualizace webových stránek www.horalsumperk.eu: doplnění Plesnivců,
zápisů z výborovek a aktualizace adresáře (Churavý)

splněno

Vedení kroniky v digitální podobě (ročně tisk) - Hegedüšová připravila návrh software
pro vedení kroniky, ale nedařilo se jej zviditelnit na NB. Do týdne jej členům výboru zašle přes
schránku web, poté zadá vytisknutí 1 vzorku tak, aby byl k vidění na VH.
splněno
2. Příprava Horokrosu (23.10.2011) - (Churavý)
přesunutí termínu v celostátní termínovce běhů z 16.10. na 23.10.
web - nutno umístit informace - zadáno správci webu, Churavý pourguje
dotace z ČSTV – urgováno 27.9.(Churavý), prý nejsou k dispozici peníze
schváleno snížení rozpočtu pro Horokros a Horování o tuto dotaci z ČSTV
(Horokros - 2.500 + startovné 2.000 Kč, Horování - 2.500 Kč)
Hegeduš - nový sponzor pro Horokros (3 láhve vína)

3. Stanovení termínů nejbližších akcí dle „Plánu akcí“ - garant akce zajistí „zprávu o akci“
pro Plesnivce
Horokros (23.10.)
Valná hromada - pátek 25.11., 4.ZŠ (Tichý zjistí podmínky)
Horování (26.11.) - boulder session opět na Hlucháku od 9:00 hod (Ševčík + Doubravský)
oprava nátěrů (Doubravský + Hužva)
4. Předání hospodaření (Churavý, Hegedušová)
k datu 1.1.2012, podpisová a manipulační práva pro Ševčíka a Hegedušovou
5. Plesnivec 2011_2
zpracuje Tichý (Churavý zašle šablonu a návrhy Rozpočtu 2012, Plánu činnosti 2012,
Zprávy z hromadných akcí)
vydat do 20.10. s pozvánkou na VH
6. Různé

– odměny za „práci předsednictva“ - návrženo 500 Kč každému členu výboru
garantům za akce (Zdravověda, Běh na Baštu, Horokros, Boulder session)
dalších 500 Kč (Ševčík, Janů, Churavý, Doubravský)
- Doubravský zjistí podmínky pro správu webu u jiného poskytovatele
- je nutno připravit pro VH k odsouhlasení návrh pro ČHS o distribuci peněz oddílům
(poté zaslat ČHS + ostatním oddílům)

Zapsal : Churavý

Schválil: Ševčík

