Zápis ze schůze Představenstva FIT++
dne 19. 12. 2018 v Recharging baru, Strahov
18:31Schůze začala
Milan zahajuje znovu schůzi ťukem piva kolem 19:59
Bod 1:

Usnesení 09-01
Představenstvo FIT++ schvaluje program schůze ve znění:
1. Schválení programu zasedání
2. Schválení zápisu ze zasedání Představenstva FIT++ ze dne 4. 10. 2018
(https://docs.google.com/document/d/1-nB4NXppnE9FB-cjCBgYVf-6_zAAah1vKB9gR
qEi6iY/edit?usp=sharing) (typ: hlasování, odh. délka: 1 minuta)
3. Schválení přijetí Venduly Hájkové do klubu FIT++ (typ: hlasování, odh. délka: 2
minuty)
4. Určení počtu členů Představenstva FIT++ pro období únor 2019–leden 2020 (typ:
hlasování, odh. délka: 20 minut)
5. Ustanovení Volební komise pro volby do Představenstva FIT++ pro období únor
2019–leden 2020 (typ: hlasování, odh. délka: 5 minut)
6. Schválení dočasného využití účetního střediska FIT++ klubem +/-FEL pro dobrovolně
vybrané příspěvky z akce Vánoce na FELu (typ: hlasování, odh. délka: 20 minut)
7. Úprava volebního řádu (typ: hlasování, odh. délka: 5 minut)
8. Různé
4-0-0 přijato
Bod 2:
Schválení zápisu
Řešíme zápis a Milana intenzivně svrbí noha (řekl to nahlas).
Anča se směje zápisu z minule
Milan si pochvaluje tohle pivo (černé)
Usnesení 09-02
Představenstvo FIT++ schvaluje Zápis ze schůze Představenstva 4. 10. 2018.
4-0-0 Přijato
Bod 3:
Schválení Vendulky
Bavíme se o Vendulce
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Hany poklepal Anče kýtu. Smějeme se, protože to teď Hany píše do zápisu. To je otevřenost,
co?
Milan: “Ach bože”.
Smějeme se protože Milan nám říká, že pan děkan si čte naše zápisy.

Usnesení 09-03
Představenstvo klubu FIT++ přijímá Vendulu Hájkovou do klubu FIT++.
4-0-0 Přijato
Bod 4:
Určení počtu členů Představenstva FIT++ pro období únor 2019–leden 2020
Milan nastavil nějak, jak by to mělo vypadat, ať se zbytečně nepřekřikujeme.
Milan by chtěl 3 členy. Stačí tři lidi na poměr velikosti klubu. Nebylo prý správně, že někteří šli
do představenstva, že za nima Hany přišel a řekl ať kandiduje.
Radek: Zatím spíš pro 5. Ničemu to spíš neuškodí. Při třech lidech se dva domluví proti
jednomu.
Hany: Hany je pro pět lidí, sicej sme malý klub, ale myslí si, že má dost aktivních lidí a co se
bavil, tak nikoho nepřekecával, tak jako lidi o to měli zájem a podle Hanyho když jim dáme
možnost, tak někteří se rozhoupají víc daleko víc než kdyby v tom představnstvu nebyli.
Anča je spíš pro 5, protože má o to asi teď zájem víc lidí.
Bavíme se o možných kandidátech
Debatujeme o počtu členů
Mrzí nás, že tu není M. Hošna
Pořadník:
Usnesení 09-04:
Představenstvo klubu FIT++ schvaluje, že počet členů v Představenstvu klubu FIT++ v
následujícím období bude 5 členů.
3-1-0 Přijato
Čůr/kuř pauza
Anča ulovila od vedlejšího stolu kuřecí stehýnko, a uvažuje kam ho položit (ohlodané)
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Bod 5:
Ustanovení volební komise
Lidi, co se přihlásili: Vendula Hájková, Ladislav Loub a Tomáš Jungman
Usnesení 09-05
Představenstvo klubu FIT++ schvaluje následující členy volební komise s jejich souhlasem pro
nadcházející volby do představenstva: Vendula Hájková, Ladislav Loub a Tomáš Jungman.
4-0-0 Přijato
Bod 6:
+/-FEL chtějí použít náš účet kvůli Vánocích na FELu, protože nemají účetní středisko.
Milan popisuje situaci.
Hany říká, že možná zaplatíme pár účtenek +-FELu ale to je ok
Usnesení 09-06
Představenstvo klubu FIT++ schvaluje dočasné využití účetního střediska FIT++ klubem +/-FEL
pro dobrovolně vybrané příspěvky z akce Vánoce na FELu
4-0-0 Přijato
Bylo jedno zmatečné hlasování díky Hanymu, který hlasoval pro a zároveň se zdržel, aby si
představenstvo užilo alespoň jedno zmatečné hlasování.
Bod 7:
Úprava volebního řádu
Milan popisuje situaci, že ve volebním řádu FIT++ je, že se kandidátky mají posílat na
představenstvo, ale nedává to úplně smysl.
Shodujeme se, že by měly kandidátky chodit spíš přímo volební komisi.
Email by měl být tedy volebnikomiseFITpp@gmail.com
Anča a Radek koukají do mobilu, Milan připravuje mail.
Anča navrhuje, aby se pozměnilo, že k mailu má přístup představenstvo a na období voleb se
dá volební komisi, kteří si změní heslo a po volbách uvedou do původního stavu a vrátí mail
představenstvu
Návrh se nám líbí, ale nechceme ho schvalovat, tak si říkáme, že to tak vlastně bude, jen to
nebudeme mít striktně zadefinované.
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Usnesení:
Představenstvo klubu FIT++ schvaluje změny ve Volebním řádu klubu FIT++ tak, jak byly
zaslané na email klubu 19. 12. 2018 ve 21:52.
4-0-0 Přijato
Bod 8:
Různé
Radkovi chybí akce, kde si uděláme nějaké zhodnocení, co se stalo a povedlo a nepovedlo
Milan by chtěl událost pro klub po volbách (oslava)
Milan navrhuje, že novým maskotem FIT++ by mohl být mistr Hanuš.
Zvládli jsme to tenhle rok nějak a uvažujeme, že si dáme panáka.
Milan pro nás něco má - fakultní PFka <3
Anča přemýšlí, co říct na konec - je ráda za zkušenost být v představenstvu - aspoň jí to dalo
představu, jak to funguje a děkuje Hanymu za poklepání kýty
Milan děkuje a má nápad - zamluvit 1455 a udělat tu oslavu zvolení nového představenstva.
Hany spíše sténá než píše grafy. Rozjímal se totiž nad slovem stenograf(ka).
Hany vygoogloval slovíčko stenograf.
Radek chce závěrečnou kapitolu pro čtenáře zápisů:
Poslední slova. To by chtělo něco silnýho, motivačního. Pro další představenstvo
Znáte nějaký motivační citáty? Milan říká: “Hodně budete někde”. “A jéje, to jsem se bála”
Radek pokračuje: Pokud existuje den, kdy je klub o něco lepší než včera, tak je to promarněný
den. Hany a Anča rozporujou a Radek se přeříkává na “kdy není o něco lepší”.
Přišel člen klubu Dan Balarin
Milan a Radek potřebují jít s pískem
Milan: moment a pak si to přečetl a zasmál se.
Milan chce podotknout a poznamenat, že pokud teda není žádný bod do bodu různé, tak Milan

.

ukončuje schůzi

21:58Schůze skončila

