Zápis ze zasedání prezidia ze dne 20. 11. 2015
Přítomni:
Klára Lauritzenová, Pavel Wieser, Vladimír Dvořák, Jana Lexová
Agenda jednání:
1.
Revize úkolů
2.
Zahraniční coach asociace
3.
Pracovní skupiny - setkání pracovních skupin
4.
Nový web
5.
Termín valné hromady
6.
Společné setkání SR a PR
7.
Večery inspirace
Detail:
Ad 1) Revize úkolů
Ad 2) Zahraniční coach asociace
Návrh na společnou komunikační platformu - dlouhodobý cíl.
Nominace P. Lauritzena na garanta skupiny. Prezidium převést tuto aktivitu do nově vytvořené
pracovní skupiny.
Ad 3) Pracovní skupiny
Proběhlo vyhodnocení setkání pracovních skupin ze dne 26.10. Vzhledem k nízké účasti zástupců,
omluvených z větší části pro nemoc, byla schůzka čistě infomativního rázu.
Novinky z prac. skupin:
Firemní dobrovolnictví – změna garanta
Studentský koučovací klub – v pondělí 23.10. setkání s N. Grosamovou – tisk certifikátů
Marketing – proběhne schůzka u garanta skupiny - 11.12. 2015 od 15:00 hod.
Odborný růst – přehled vzdělávání – plánování nových akcí
Zahraniční coach asociace – nově založená skupina pro zahr. spolupráci. Noví členové – garant
skupiny Peter Lauritzen, členové Klára Laurizenová, Pavel Wieser.
Ad 4) Nový web
Nový web byl spuštěn 9.10.2015. Tajemnice zajistí zaškolení nového admin. systému ve
spolupráci s J. Chlumeckým, které vzhledem k časové vytíženosti administrátora proběhne až ve
středu 9.12.2015
Ad 5) Termín valné hromady
Termín valné hromady byl stanoven na pondělí 7.3. 2016 od 9 hod.
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Ad 6) Návrh nového termínu společného setkání se Stavovskou radou
Návrh setkání se SR - 1.2.2016 od 9:30 do 10:30 hod. Tajemnice bude informovat členy SR.
Setkání proběhne bez účasti V. Dvořáka, z os. důvodů.
Ad 7) Večery inspirace
Prezidium projednalo žádost Stavovské rady ohledně jmenování garanta pro aktivitu O. Krásy.
Navrhuje oslovit členy s nabídkou vedení této akce.

Zapsala: Jana Lexová
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