Zápis ze zasedání prezidia ze dne 5. 2. 2013
Přítomní:
Vladimír Dvořák, Klára Hejduková, Magda Černá, Jarka Švarcbachová

Program jednání:
1. Stav spolupráce s tajemnicí asociace
2. Příprava valné hromady

Průběh jednání:
1.

Prezidium projednalo stav spolupráce s tajemnicí asociace, ze kterého vyplývají pro tajemnici

následující úkoly:
–

platby členství v klubech do 6. 2., kdo nezaplatil zvýhodněné členství, musí platit na místě plnou

cenu, proto předem mailem připomínka o nutnosti zaplacení členství v klubu
–

doplnit v sekci kontakty u tajemnice Skype adresu do 7. 2., být dostupná mimo mailu i na Skype,

k tomu tam uvést i „úřední hodiny“, kdy bude jistá 100% dostupnost
–

aktualizovat vstup do členské sekce na webu do 7. 2., rozeslat nové loginy těm, kdo již zaplatili

členský příspěvek (jsou staré loginy zneplatněné?)
–

vytvořit pozvánku na další workshop (Peter Szabo) do 8. 2., objednat místo a finalizovat na webu

a rozeslat lidem v mailu
–

dodat zprávu o stavu členské základny do 10. 2., kolik nás je, kdo byl osloven, jak proběhne

oslovováním minulých členů a zájemců
–

na příštím prezidiu předložit a, časový snímek práce pro ČAKO a b, zkompletovanou tabulku

všech úkolů konaných za poslední měsíce jako podklad pro diskuzi o nové organizaci práce v případě
prodloužení pracovní smlouvy tajemnice od 1.4. 2012, téma bude projednáno na příštím setkání
prezidia
2.

Dále byla prodiskutována možná témata na valnou hromadu: vznik pracovní skupiny na diskuzi o

strategii dalšího rozvoje ČAKO, výhled pokračování akcí pro členy, stav akreditačního procesu (o
příspěvek požádáme Stavovskou radu), stav financování (členské příspěvky, poplatky za workshopy a
jejich výše). Na příštím zasedání z nich vznikne program a přípravné úkoly pro členy prezidia.
Zapsal Vladimír Dvořák
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