Středisková rada 2.4. 2017

Přítomni: Tereza Havelková, Pavel Horák, Svatava Šimková, Hana Vyjídáčková, Tereza Tichá, Zuzana
Šmídová, Helena Tomečková, dodatečně přišel Tomáš Zedníček (v 9.35)
Nepřítomni: David Faltus, Julius Varga, Patrik Kuba, Tomáš Moťka, Marek Opravil, Dominik Vlach, Radek
Štencl
*tučně jsou označeni členové SR

1. Zahájení
2. Organizační:
- Změna sídla sídla a doručovací adresa schválena městem, – SR schválila změnu sídla
- Výroční zpráva – do konce dubna, zpracuje Hana Vyjídáčková
- Majetek střediska – bezpečnostní skříň na dražší vybavení a archivaci – nákup schválila SR
- Seznámení s nový vzhled skautisu představeném na Valném sněmu
- Pavel Horák informoval o krajském sněmu Junáka, zvoleném vedení kraje a přátelské atmosféře.
- Valný sněm – novinky na skautské křižovatce
- Prezentace navenek – všichni přítomní prezentují na fb a webu
3. Tábory
- Děvčata (světlušky a skautky) – Praha
- Skauti – Věžnické údolí, bližší podrobnosti nejsou známy.
Vlčata měla původně tábořit se skauty ve Věžnickém údolí, situace není jasná. Zjistí Hana
Vyjídáčková a Pavel Horák
4. Hospodaření – trvá úkol revize pokladny do konce dubna. Vedoucí střediska Hana Vyjídáčková
seznámila přítomné s problémy hospodaření. Svatava Šimková seznámila přítomné stručně
s výsledky revize hospodaření, ke které byla přizvána.
Odborky – nákup – SR schválila
Možnost nákupu foťáku pro středisko – námět k přemýšlení

5. Akce střediska:
13. 4. velikonoční prázdniny, odpoledne pro další skauty od 14.00
9. 4. úklid Třebůvky, z Vlčic do Kozova
Ivančena – 22. dubna, účastní se světlušky
Svojsíkův závod – Rejchartice u Šumperka, má na starosti okresní rada 19. – 21.5., organizátoři
žádají střediska o pomoc - potřebují členy servisního týmu
Červen – opíkačka pro středisko a rodiče
8. května – společná akce Benjamínků a skautek (dopoledne)

Klubovna – klíče mají: Jirka, Hanča, Pája, Brusinka, Terezka. Julda, Helenka, Zedňa, Gad, Tygr, Honza
(Štěpa?)

Termín řádné SR: Neděle 4. června v 9.00
Zapsala: Svatava Šimková

