Zápis ze 7. schůze

Spolku Fakt-Um
konané dne 20. ledna 2017 ve Vlašimi

Dne 20.1.2017 proběhla členská schůze Spolku Fakt-Um (IČO: 01223411), kterou svolala členka výboru Martina Štědrová.
Přítomní členové:
Jana Gilchrist, Lada Janková, Martina Štědrová, Vlasta Tichá, Radka Hladíková, Helena Kováříková, Miroslava Ptáčková.
Omluvení členové:
Jan Štědra, Štěpánka Macková
Hosté: Monika Hejná, Lenka Opavová

Program schůze:
1) Zahájení a prezence.
2) Přijímání nových členů a aktualizace evidence členů
3) Účetnictví Spolku Fakt-Um
4) Akce v roce 2017
5) Ostatní témata a diskuze.
6) Informace / ostatní. Závěr.

1) Zahájení, prezence.
Schůzi zahájila Martina Štědrová.
Byl proveden zápis do prezenční listiny - viz příloha č. 1.
Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň polovina členů.
Počet přítomných členů: 7 z 9
hosté: 2
Členská schůze je usnášení schopná.

2) Přijímání členů a evidence členů

Písemnou přihlášku na člena Spolku Fakt-Um podala tato občanka:
1. Lenka Opavová
Výbor jednohlasně odsouhlasil přijetí tohoto občana za člena Spolku Fakt-Um.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Přihláška – viz příloha č.2
Aktualizace evidence členů spolku – viz příloha č. 3.

3) Účetnictví Spolku Fakt-Um.
V prosinci 2016 byla dokončena náprava daňové evidence za rok 2014 a 2015. Vše bylo podáno Finančnímu úřadu v Benešově.
Monice Hejné byly předány všechny podklady pro účetnictví za rok 2016.
Kompletně byly doplněné výroční zprávy za rok 2013, 2014, 2015.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0

4) Akce v roce 2017.
a) Kurzy – v průběhu celého roku - Benešov, Vlašim, Sázava...
b) Tradiční Velikonoční jarmark – Vlašim – duben, beze změny
c) Květinový den – Sázava – neděle 28.5.2017, téma: pole louky, les, zaměření na přírodu a BIO, jednání s městem Sázava o pronájmu parčíku
před klášterem, moderátor – Radek Tupý?
d) Zelená louka – 3.6.2017, dílničky beze změny
e) Princezny – Vlašim – nová akce v jednání – červen nebo září, obnovení akce zaměřená na děti, soutěže a dílničky, princeznovský bál
f) Středověký jarmark - Český Šternberk – červenec - beze změny
g) Podzimní jablkobraní - říjen - beze změny
h) V. Benešovský kreativní jarmark – Benešov – bude zrušen
i) VI. Podblanický kreativní jarmark - Vlašim – 25.11.2017 nebo 2.12.2017 – snaha o spojení akce s rozsvěcením stromu ve Vlašimi, bude
upřesněno a zajištěno více informací, jednání s městem Vlašim
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0

5) Ostatní témata a diskuze.
a) Nové webové stránky jsou dokončeny, budou se aktualizovat během února.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0

6) Informace / ostatní. Závěr.
a) Stálou prioritou činnosti sdružení na další období je pořádání dalších společenských aktivit na Benešovsku, Vlašimsku a v Posázaví.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
b) Před každou akcí pořádanou Spolkem Fakt-Um budou pečlivě rozděleny úkoly, které budou třeba k zajištění bezproblémového chodu akce.
Každý z členů, kterému bude úkol svěřen, za něj bude plně zodpovídat, včas bude informovat o průběhu plnění úkolu a o splnění úkolu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Příloha:
č. 1 : Prezenční listina ze schůze Spolku Fakt-Um ze dne 20.1.2017.
č. 2 : Členská přihláška Lenky Opavové
č. 3 : Aktuální evidence členů Spolku Fakt-Um

Zapsala: Martina Štědrová

Ověřila: Helena Kováříková

