Středisková rada 21.10. 2017

Přítomni: Pavel Horák, Tereza Tichá, Hana Vyjídáčková, Svatava Šimková, Julius Varga, Zuzana
Šmídová, Helena Tomečková, Tomáš Havelka, Eliška Hůlová, Pavla Krbcová, Senta Čepelová,
Štěpán Šmíd, Filip Hedrich,
Nepřítomni: Tomáš Moťka, Patrik Kuba, Dominik Vlach, Tereza Havelková
*tučně jsou označeni členové SR
1. Zahájení
2. Organizační
-

-

Registrace družiny světlušek a benjamínků v Mohelnici. Družina bude registrována pod
Rojem světlušek, vedení zajistí Senta Čepelová. SR souhlasí
SR seznámena se splněnými body pro ORJ, největší ztráty má naše středisko v počtu
táborových děťodnů, v počtu členů s čekatelskou a vůdcovskou zkouškou.
Registrační poplatky, seznam členů a přihlášky odevzdat na příští SR – vedoucí oddílů
Vedoucí oddílů informují rodiče o možnosti připojit se k hromadné objednávce
z junshopu, rodiče zašlou své požadavky do 29.10., objednávku provede vedoucí
střediska
1.-3. 12. Miquik Praha, účastní se H. Tomečková, nejedná se o vzdělávací akci, poplatek
se neproplácí, informace roverům rozešle T. Tichá
Akce střediska:

-

-

Oslava státního svátku 28. října-středisková výprava přes lípu sv. Anežky k Hubertovi
spojená s opékáním. Pro všechny členy střediska a rodiče dětí, sraz v 10.00 u lékárny,
návrat kolem 14.00 k chatě, aktivity zajistí H. Vyjídáčková a T. Tichá
vánočního setkání a Betlémské světlo- neděle 17.12. u chaty (BS bude nabídnuto také
na koncertě Větrníku), podrobnosti budou upřesněny na příští SR

3. Hospodaření
-

SR seznámena s výškou dotací Junáka pro všechna střediska okresu

-

Dotace Junáka (24 437,-) nutno vyúčtovat elektronicky do 25.11. Mirabelce – zodpovídá
vedoucí střediska
Dotace od města (30 000,-), termín vyúčtování ještě není znám – zodpovídá vedoucí
střediska
Vedoucí střediska do 27.10. objedná: 7 stolů á cca 1600,-, 6 lavic á 1699,-, bezpečnostní
skříň - vše odsouhlaseno na minulých SR
Zakoupit do 27.10. přehrávač, fotoaparát a 4 paměťové karty, míče, hodiny 3 ks, -SR
souhlasí, zodpovídá vedoucí střediska

Termín řádné SR: 3. prosince v 15.00
Zapsala: Svatava Šimková

