Zápis ze schůze Představenstva FIT++
dne 16. 12. 2021 online

Přítomni:
Zápis dělá Mistr Hanuš
1. Lucie Procházková
2. Antonín Kříž
3. Jan “Čebda” Pokorný
4. Vít “Kvítek” Kalianko
5. Jiří “Hany” Hanuš
6. Tomáš Nováček
7. Barbara Bobeničová
8. Dominik Chodounský
9. Jaroslav Kříž
10. Petr “Soptík” Štastný
11. Peter Guľa
12. Ondra “Květináč” Wrzecionko

0. Schválení programu zasedání
Usnesení 01
Představenstvo klubu FIT++ schvaluje program zasedání v následující podobě:
0. Schválení programu zasedání
1. Schválení zápisu z minulého zasedání
2. Zhodnocení akcí uplynulých
3. Úkoly pro budoucí představenstvo
4. Členství
5. Web
6. Finanční přehled klubu
7. Jmenování volební komise
8. Vyhlášení voleb
9. Různé
5-0-0 - Usnesení bylo přijato

1. Schválení zápisu z minulého zasedání
Řeší se zápis. Hany ho nečetl a omlouvá se. Lucka chválí Kvítka, že je pěkný (ten
zápis)

Usnesení 02
Představenstvo klubu FIT++ schvaluje zápis ze zasedání 28. 9. 2021.
4-0-1 Usnesení bylo přijato

2. Zhodnocení akcí uplynulých
Šifrovačka - Lucka povídá o Šifrovačce, chválí tým šifrovačky, jsou plány na příště.
Chtějí se sejít teď někdy ve zkouškovým a vymyslet termín na příště
Čebda se ptá, jestli to chtějí v příštím semestru. Asi by chtěli dělat i velikonoční
šifrovačku, ale poptají se
Přednášky o právu - Minulé úterý ukončili poslední přednášku o právu. Bylo to
fajne, ale poslední tři přednášky trochu opadla účast. Za Lucku to bylo super.
Kvítek se ptá, jestli nějak vykrystalizovalo přijetí Martina do klubu a asi to vypadá,
že zájem opadl.
Martine Košatko! Děkujeme ti za super přednášky. Jsi pašák!
Workshopy - Čebda povidá: Proběhla instalace linuxu, 2 workshopy LaTeXu,
přednáška o efektivním učení s E. Šestákovou. Čebda si myslí, že to má smysl dělat
do budoucna dál.
●

●
●

Linux: Byl problém s nějakým pokaženým počítačem - nefunguvalo mu
ubuntu. Čebda se domluví se Soptíkem. Lucka říká, že jedna přednáškovka
byla málo. Čebda by to rozdělil na dvě části.
LaTeX: na první zaplnili celou učebnu, na druhou bylo míň lidí a na tu
druhou se prý zavedly restriktivnější opatření
Učení s Eliškou: Zaplnila se ⅓ učebny 105. Eliška říkala, že by mohla
pokračovat ještě s něčím dalším.

Čebda by chtěl další přednášky. Zmínil Hanyho, který neměl moc čas :(
Teambuilding - proběhl a byla to pěkná akce. Nevíme teď přesné počty lidí, ale bylo
pěkné, že se zapojili jak starší, tak mladší. Plody práce uvidíme asi později.
Kvítkovi se líbil svařák, že v té době ještě nebyl přepitý. A libuje si, že přišlo dost
lidí, přestože byl pátek.
Hodnotíme fajne, že byl doodle na termín pro teambuilding.

Co zlepšit: Sháněli jsme lidi na organizaci, ale nikdo se moc neozval, poznačil
Čebda.
FIT Vánoce Proběhly v pátek. A bylo tam velmi hodně lidí. Bylo to super. Bylo dobré, že jsme
kontrolovali tečku - i Hany zkontroloval pana děkana. Lucka chválí Babu a Honzu
za pěkně připravenou akci.
Babu říkala, že byla ručně vytvořená pozvánka pro pana děkana.
Babu si stěžuje: Lidi si hráli s teplotou várnice, takže se připeklo mléko :D
A shánění klíčů od skladu byl trochu problém.
Bavíme se, jestli bylo ok respirátory na akci atd. Dávat pozor na to, aby to lidi více
dodržovali.
Bavíme se o svařáku na akci.
Odhadujeme, že se tam v průběhu ocitlo cca 120 lidí. Propagace guth.
Místnost: Babu chválí, že to bylo ve 1455, že bychoms e do menší místnosti nevešli.
Líbil se nám záběr na polonahého krále u Kvítka.

3. Úkoly pro budoucí představenstvo
Lucka: Zaprvé přepracovat stanovy - o tom více v dalším bodu. Jinak oslovit
prváky, loni se to poměrně povedlo, máme fakt hodně aktivních prváků, kteří se
zapojují, i dělají vlastní akce, tak tenhle trend by bylo fajn udržet.
Sehnat klíče od skladu. Hany říká, že by to snad šlo do budoucna zařídit napůl se
Seznamovákem.
Dořešit nový web.
Lépe a dřív řešit finance od školy - budou-li nějaké.
- tohle my musíme pak i sepsat
Šifrovačka se zařídila z financí od projektového fondu z SU.
Projekty a jak na ně od Hanyho (Hany ještě nějak zkusí dodělat).
Bavíme se o výroční zprávě za tento rok. Lucka bude zpracovávat v rámci
prokrastinace mezi zkouškama.

4. Členství
Lucka: Řešilo se to s právníkem, současné stanovy SU podle něj neumožňují
klubům časově omezit členství, tj. členství nikomu nevyprchává. Pokud chceme
členství časově omezit, dá se to udělat následovně zavést členství na X let, pak
zavést symbolický poplatek - třeba stovku - představenstvo (či pověřená osoba) ho
může na žádost prominout. Na první období je prominut automaticky. Kdo
nenapíše e-mail s žádostí o prominutí, musí zaplatit, kdo neudělá ani jedno,
automaticky mu členství zanikne.
Chce to připravené stanovy nechat projet právníkem - pozor také na zpětnou
platnost, i kdyby nakrásně bylo to dvouleté omezení platné, tak se nijak neomezila
platnost původních členství, kdyby klub měl pravomoc časově omezovat členství,
stále by byla platná členství dle dřívějších přihlášek - přeregistrace neruší původní
členství.
Aktuálně členů: 159
Diskuze o tom, že nikdo nebyl vyloučen na základě vypršení členství .
Hany říká, že by v budoucnu chtělo udělat debatu na členství a případné poplatky.

5. Web
Lucka: Něco tam hapruje - co vlastně? Kdo to ví? Chce to nový web - současný není
dobrý, databáze je prakticky nepoužitelná, má málo informací - třeba případná
expirace členství? Historie členství?
Lucce psal Martin Pilný a chodili mu taky maily, že to blbne: Martin psal: Má víc
času, dělá na tom. Hledá na pomoc frontenďáka, tak mu napište, kdo si to čte.
Čebda vysvětluje: Momentálně web běží na nějakým hostingu. Ten zajištoval
Michal Hošna. Za provoz webu se tak platí, jak moc výkon potřebuješ a hodně se
nám tam nějak zvýšil traffic. Čebda to řešil s Michalem a teď jsme na něm prý
trochu závislí.
Tomáš se ptá, proč to neběží na fakultním serveru. Asi je to v řešení a stačí se
domluvit s Verčou.
Asi to chce Martina trochu pingovat, jak je na tom.
Řešíme přesunutí webu na fit server a jak toho docílit.
Lucka bude kopat do Tondy, aby naplánoval schůzku Tonda, Hany, Michal Hošna
:D
Doména klubfitpp je psaná na Bittnera a asi bychom to chtěli na SUnii.

6. Finanční přehled
Pokladna: 4 169,-

Účet: Nezjistila jsem - nemám přístup - mělo by tam být přes 5000,Předpokládá se dar ve výši: 1555 od Bittninji, 4 000 dar z dalších zdrojů.
Proplácelo se 4 052,- na FIT Vánoce, platila se FIT Párty a Hello FIT
Z účtu se platilo něco na webhosting a něco na ElectionBuddy (z minulých voleb).

7. Jmenování volební komise
Matěj Havránek, Hany, Vítek - chce někdo další?
Volební seznamy dodá Lucka

Usnesení 03
Představenstvo klubu FIT++ jmenuje volební komisi pro volby do představenstva
na rok 2022/2023 ve složení Matěj Havránek, Vít Kalianko a Jiří Hanuš.
3-0-2 Usnesení bylo přijato.

8. Vyhlášení voleb
Distančně vs kontaktně? Bavíme se o prezenční vs. distanční.
Kvítek říká, že je dobré online, že to zvýšilo počet lidí, co hlasovalo.
Lucka vyhlásí distanční volbu. Ve volební komisi se pobaví, co se použije?
ElectionBuddy? ADoodle?
Připravené vyhlášení voleb. Míst 5, kandidátů by mělo být dostatek.

Usnesení 04
Představenstvo klubu FIT++ schvaluje počet členů představenstva klubu na 5
členů pro volební období 2022/2023.
5-0-0 Usnesení bylo přijato.

9. Různé
Tonda bude muset odejít.
Kvítek říká, že by si tonda měl dát KFC. Tonda už ho dnes prý měl.
Tonda slibuje, že bude pod stromeček Captcha
Tonda nás opouští
Čebda řeší nadpoloviční schválení.

20:13 Lucka Procházová neukončuje schůzi
Soptík a Sněžka: Byla zima a dost sněhu, takže se mohli koulovat a byl velmi
Šťastný i šťastný. A oficiálně podporuje dělat to takhle pozdě, že to byla výzva, jak
to klouzalo.
Bavíme se ještě o AI festu a Future portu a Hany říká, že Future Port byl divně
organizovaný a 2 týdny před akcí jsme nic pořádně nevěděli.
Kvítek hladí Špeksusáka
20:17 Lucka Procházková ukončuje schůzi.

