Zápis z Parlamentu číslo 361 27.3.2019 od 18:30 ve Spirále

AKCE





Zhodnotit akce - Oddílovka 1.3., ZEX 2.-9.3., Brigáda Lanáč 23.-24.3.
Budoucí akce - Velikonoce, Pochod za Drakem (bude v neděli 28.4.), Přeběh,
Závěrečka, Akce pro rodiče, LEX - stálá, LEX - pro velký
Kdy bude květnová oddílovka? První pátek v měsící - 3.5.
kdo napíše článek do Horáce - ZEX, Brigáda na lanáči, Přeběh, LEX?

Hospodaření
 jak to bude s penězi z brigády? - zjišťuji info od vedení Sambaru (Lucka V.)
 kdo řekne Lucce, aby změnila oko?
 viz body k minulému parlamentu (Lúca) - členská základna (kdo má nové karty?,
přelepky), výsledek hospodaření za minulý rok, schválení rozpočtu
 stručný přehled termínů pro A-TOM:
- do 15.3. - žádost o materiál
- do 10.4. - „Hlášení o konání jarního tábora“
- do 5.6. - „Hlášení o konání letního tábora“
- do 30.6. - vyúčtování za jarní tábory
- do 31.7. - vyúčtování akcí konaných v první polovině roku
- do 10.9. - vyúčtování letních táborů
- do 20.9. - projekty na rok 2019 - neorganizovaná mládež a zahraniční akce
- do 31.10. - vyúčtování dotací na akce obecně (PD I výpravy, Zelené víkendy,
Regionální akce, Pohádkový les, Výchovné akce), na materiál vč. ESO, opravy
kluboven, neorganizovaná mládež
- do 30.11. – vyúčtování nájmů a energií kluboven
Družiny
 pro děti, které začali chodit v lednu předat na oddílovce kupony na slevu z akce, které
děti to jsou? Platili na Labyrintu celé zápisné ?
Odchod ze @
 zjistěné možnosti? - určitě možná spolupráce, podnájem prostor za spolufinancovaní
energií v Podprůhonu - napsat email vedení Skautů pro bližší a přesnější info - Vůdce
střediska: Miroslav Řezáč – Rejsek (rezacm@seznam.cz)
 odhlasovat další spolupráci s Labyrintem
 samostatný nájem v klubovnách bez spolupráce (propojení) s Labyrintem je na
domluvě s paní ředitelkou - Filip v SMS
Oddílové věci
 ,,bodový systém,, - koncept Martinka
LTŠ Přihlášení
Spirála
 nové klíče od vchodových plastových dveří - nutné přidělání, počty a pro koho

