Zápis ze schůze Představenstva FIT++
dne 02. 10. 2019 v Grill Centru (Strahov)
20:27 - Jarda zahajuje schůzi ťuknutím Kofoly o piva, Kofoly a kečup.

1. Schválení programu schůze
Usnesení 13-01
Představenstvo FIT++ schvaluje program zasedání ve znění:
1. Schválení programu zasedání (typ: hlasování, čas: 1 minuta)
2. Schválení zápisu schůze z 09. 07. 2019 (typ: hlasování, čas: 1 minuta)
3. Schválení úpravy stanov (typ: hlasování, čas: 20 minut)
4. Schválení úpravy jednacího řádu (typ: hlasování, čas: 20 minut)
5. Různé (typ: diskuze, čas: 15 minut)
5-0-0 Přijato
20:33 - Honza Matějka byl potřísněn horkou tekutinou z Jardovy klobásy.
20:33 - Honza slibuje odplatu.

2. Schválení zápisu schůze z 09. 07. 2019
Usnesení 13-02
Představenstvo FIT++ schvaluje Zápis ze schůze Představenstva 09. 07. 2019.
5-0-0 přijato
20:38 - Jarda představuje nové registrační formuláře. Ondřej Hajnyš si hned jeden
bere a pouští se do vyplňování formuláře.
20:41 - Dáváme pauzu, protože přišla Evča Menšíková a společně s Alčou spolu začaly
kafrat u grilu. >:(
20:43 - Ondřej Hajnyš se stává členem FIT++.
20:45 - Honzovi spadl kus chleba. Následuje výkřik členů představenstva.

3. Schválení úpravy stanov
Usnesení 13-03
Představenstvo FIT++ schvaluje úpravu stanov provedenou dne 16.srpna v Českých
Heřmanicích.
4-1-0 Přijato
21:00 - Jarda loví z koše zmařenou přihlášku člena FIT++ a vhozením přihlášky do
grilu provádí odbornou skartaci v souladu s GDPR.
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4. Schválení úpravy jednacího řádu
Usnesení 13-04
Představenstvo FIT++ schvaluje úpravu jednacího řádu provedenou dne 16.srpna
v Českých Heřmanicích.
5-0-0 Přijato

5. Různé
Martin Němec prezentuje nápad společných večerů ve Strahovské čajovně pro lidi
řešící progtesty. Jednalo by se o formu konzultací mezi studenty v příjemném
prostředí čajovny. Je ještě potřeba si vše potvrdit s čajovnou a zkusit zorganizovat
nějakou pilotní událost, kde bychom viděli zájem z řad studentů a případně by se poté
upravil/změnil formát.
21:11 - Jarda spaluje další nepovedenou přihlášku do FIT++
21:15 - Představenstvo mrzne
21:17 J. - Honza Matějka má zprávy z projektu Rehab. Johanka hledá FIŤáky jako
subjekty pro svou bakalářskou práci.
21:19 - Schůze ukončena
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