Středisková rada 3.12. 2017

Přítomni: Pavel Horák, Tereza Tichá, Hana Vyjídáčková, Svatava Šimková, Julius Varga, Dominik
Vlach, Eliška Hůlová, Senta Čepelová
Nepřítomni: Zuzana Šmídová, Tomáš Moťka, Patrik Kuba, Tereza Havelková
*tučně jsou označeni členové SR
1. Zahájení
2. Organizační
REGISTRACE
- Předání registračních poplatků a seznamů registrovaných členů vedoucí střediska

-

-

• Vlčata – 17x 450 (15 dětí, 2 dospělí Pája, Havlas)
• Benjamínci – 14 x 450 (12 dětí, 2 dospělí – Sluníčko, Zuzka)
• Mohelnice – 9 x 450 (7 dětí, 2 dospělí – Senta, Anna Tománková)
• Skauti a skautky – 28x 450 (2 dospělí – Hanka, Terezka Havelková)
• Světlušky – 11x450 (2 dospělí – Terka, Pavla)
• Julek: zaplaceno v hotovosti 3.12. 2017
• Čočka: na účet, Lev: na účet
• Paťa – nakontaktuje Sluníčko
Registrační poplatky vloží na účet vedoucí střediska
Odvod pro nadřízenou jednotku do konce ledna provede vedoucí střediska
Neplatiči: mohou se účastnit, ale nejsou členy organizace, nemohou čerpat ani výhody.
Registraci ve skautisu včetně doplnění časopisů, fotografií na průkazky a objednávky fotografií řeší
za své oddíly vedoucí oddílů (během ledna, nejpozději do 28.1.)
Registraci ve skautisu uzavře a odevzdá do 31.1. 2018 vedoucí střediska

Klíče od bezpečnostní skříně má u sebe vedoucí střediska
SR souhlasí s předáním klíčů od skladu rádcům družin
Středisková trička (kolem 200,-): každý zájemce si zaplatí své tričko, oddíloví vedoucí vytvoří do
konce ledna objednávku (jmenný seznam + velikost), hromadnou objednávku přes
www.inetprint.cz provede vedoucí střediska

Akce střediska:
-

-

17.12. předvánoční setkání u skautské chaty, Betlémské světlo vyzvedne v Mohelnici
na nádraží Senta Čepelová, začátek v 15.00, organizátoři sraz ve 14.00, punč alko i
nealko zajistí Svatava Šimková, v klubovnách prezentace fotografií, deskové hry,
vánoční dílnička, tradice, výzdobu kluboven zajistí oddíly
Zástupci střediska a oddílů se zúčastní okresní vánoční párty v Šumperku 9.12.
Roverské promítání v chatě 27.-29.12. , bude zapůjčen projektor a plátno, za akci
zodpovídá Tomáš Zedníček
Tříkrálová sbírka 6.1. – za středisko se zúčastní Pavel Horák
Návrhy akcí na druhé pololetí: Jarní úklid Třebůvky se spolkem Údolí Třbeůvky (také pro
rodiče), Ivančena, střediskové neformální setkání i pro rodiče (červen)
TÁBOR 2018: střediskový tábor na Drozdovské Pile proběhne v termínu 30.6.-9.7.,
informovat rodiče o termínu – vedoucí oddílů

3. Hospodaření
-

Návrh rozpočtu na příští SR připraví vedoucí střediska
SR byla seznámena s vyúčtováním městských dotací i dotací Junáka
Do konce ledna 2018 proběhne revize hospodaření 2017, revizní komise

Termín řádné SR: 28. Ledna 2018 v 15.00
Zapsala: Svatava Šimková

