Zápis ze schůze Představenstva FIT++
dne 27. 2. 2019 v Recharging Baru (Strahov)
20:06 - Milan oznamuje, že se nehodlá komprimovat.
20:12 - Jarda zahajuje schůzi ťuknutím Kofoly o piva a Kofoly.
20:13 - Pan Prezident Ing. Jeřábebek přichází.
20:14 - Na výzvu o přidání věcí do programu Milan říká zřetelné: „Škyt!“
20:16 - Milan začíná meditovat a prohlašuje, že dnes už nic neřekne.

1. Schválení programu schůze
Usnesení 11-01
Představenstvo FIT++ schvaluje program zasedání ve znění:
1. Schválení zápisu ze zasedání ze dne 5. 2. 2019 (typ: hlasování, čas: 1 minuta)
2. Schválení ekonomické činnosti FIT Párty 2019 (typ: hlasování, čas: 10 minut)
3. Dočasné využití účetního střediska FIT++ klubem +/-FEL (typ: hlasování, čas:
10 minut)
4. Vyloučení Jana Hampla z klubu FIT++ (typ: hlasování, čas: 15 minut)
5. Různé (typ: hlasování, čas: 15 minut)
5-0-0 Přijato
20:22 - „Kdybych byl holka a měl květiny, tak po tobě hodím kalhotky.“ podotýká
Milan.

2. Schválení zápisu schůze z 5. 2. 2019
Usnesení 11-02
Představenstvo FIT++ schvaluje Zápis ze schůze Představenstva 5. 2. 2019.
5-0-0 Přijato
20:24 - Milan vykřikuje: „Vaginální švitoření, což je termín, který jsme vymysleli se
Standou.“

3. Ekonomická činnost FIT Party 2019
20:28 - Michal Hošna se dotazuje na zvláštní částku u občerstvení, neboť je nejdražší.
Probíhá debata o počasí v době konání FIT party. Lucka poukazuje na nemožnost
sehnat jiiné prostory.
Je návrh zavést na FIT party dobrovolné vstupné.
20:37 - Pozdravuje nás Dominik Chodounský.
Standa chce vědět, jak to bude nakonec se vstupným.
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Usnesení 11-03
Představenstvo FIT++ se zaručuje za doplacení prípadných ztrát FIT Party 2019 při
dobrovolném vstupném.
5-0-0 Přijato
20:39 - vyhlašuje se čúrpauza
20:44 - zasedání pokračuje

4. Využití účetního střediska klubem +/-FEL
Milan vysvětluje co je akce ELIT a proč je třeba využít klubové účetní středisko.
20:48 - Standa si brblá něco pro sebe. Načež to zakončuje slovy: „A jéje, to sem se
bála.“
Milan z Jardy plánuje vrhnout děti. Časový plán neurčen.
20:51 - Přichází Rado
Standa částečně vysvětluje jak funguje účetnictví SU.

Usnesení 11-04
Představenstvo FIT++ schvaluje dočasné využití účetního střediska klubu FIT++
klubem +/- FEL.
5-0-0 Přijato

5. Vyloučení Jana Hampla
Janu Hamplovi byl předložen seznam věcí, které koná a poškozuje tím dobré jméno
klubu a de facto i celé Studentské Unie. Konkrétně se jedná o tyto body:
● stalkování holek,
○ téměř každá studentka FITu zažila obtěžování z jeho strany
○ Jan Hampl přiznává, že byl od holek několikrát upozorněn, že podobné
chování je nepřijatelné.
● obtěžování učitelů - například bývalého proděkana Ondřeje Gutha,
● jednání jménem klubu bez pověření.
○ před rokem se stala doslova stejná věc, Jan Hampl vystupoval za klub a
byl veřejně napomenut
○ tentokrát vystupoval za organizaci SGL a organizátory z FIT++, kteří o
ničem nevěděli
21:41 - je vyhlášena další pauza, představenstvo ji využívá k poradě mezi deseti očima
21:51 - zasedání pokračuje
Jan Hampl vyslovuje své přání o podnikání více společných akcí napříč SU.
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Usnesení 11-05
Představenstvo FIT++ schvaluje vyloučení Jana Hampla z klubu FIT++.
4-0-1 Přijato
Michal Hošna: „Pokud budeš jednat za FIT++ nebo ho svým jednáním poškozovat,
FIT++ může a pravděpodobně bude, podnikat právní kroky.“
Tato slova potvrzuje současné představenstvo.

6. Různé
Milan chce vyzdvihnout nové představenstvo. Jmenovitě Alču za sítě, Jardu za vedení a
Honzu za projekty.
Martin Němec: „Mělo by proběhnout hledání týmu reprezentující FIT++, udělat něco
napůl oficiálního, lidi, kteří chtějí reprezentovat klub, ale nemusí být v klubu.“
Rado děkuje za klidný průběh SGL, ale mrzí ho, že se našlo málo lidí, kteří pomáhali.
Michal se skoro rozsekal na lavičce, když se snažil dostat na záchod. *Lavička
zaúpěla*
Vyřešit propagační věci - bannery, rollupy a podobné
Průchodnost studentů, kteří postoupili do druhého semestru a byli současně na Hello
FIT! 2017 byla 60,95%, kdežto letošní ročník (2018) je s průchodností o mnoho lepší 70,87%, takže jsme všichni šťastni. Jéééé. (Fakt.)
22:57 - Jarda prohlašuje, že ukončí Milana.
22:57 - Schůze skončila
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