Zápis ze schůze představenstva klubu STOH
(2016-10-05)
Místo konání: klubovna STOH, Koleje Strahov, blok 6.
Přítomní: Petr Hnyk, Ivo Háleček, Bobo Kebza, Hanka Řádová
Omluvení: Ladislav „Nefarit“ Štojdl
Hosté: Martin Matějek, Bianca Kovářová, Pavel Vicek, Jan Krkoška, Michala
Jordanová
Program zasedání:
0.) schválení programu zasedání
1.) zhodnocení fungování klubu - propagace, otevírání, Liga
2.) nákupy v rámci FSP - nové hry, koberec
3.) finanční situace klubu
4.) nové stanovy SU - co v nich je, co z nich vyplývá (bude potřeba nechat si znovu
schválit stanovy klubu
5.) další
Začátek schůze: 19:01
Bobo navrhuje koupit polštáře ke gauči – pod hlavu. Zařídí Bobo.
1) Hlasování: představenstvo klubu STOH souhlasí s programem zasedání
v podobě, v jaké bylo zasláno v emailu svolávajícím schůzi představenstva a
bude se jím řídit. Představenstvo: 4-0-0
2) Diskuse: Bobo – je to optimální, spousta nových lidí, prváci chodí, i se hlásí na
členství. Hanka: odkud se vzali? Doplnit do tabulky členství odkud se o
STOHu dozvěděli, abychom měli přehled. Hanka: udělejme ten formulář už
teď – co nejdřív. Předělání tabulek na členství: zrušit rodné číslo a zavést
uvádění datumu a místa narození. Petr: plus dle nových stanov SU je třeba
evidovat i adresu trvalého bydliště. Zaroveň přidáme kolonku kde se o nás
dozvěděli. Bobo: Ilča chce otevírat – napsat Míše, přidat do konferky (Pavel).
Petr: turnaje – měli by organizovat mladší. Bobo: musí se to umět. Hanka:
není dobré je seřvat. Bobo: ale nesmí se na to vykašlat, musí si to připravit –
zejména, když se jim někdo věnuje. Petr: ligu bude nově organizovat Ondra.
Ivo: je dobré to dávat lidem, kteří jsou perspektivní – časově – ideálně ještě na
bakaláři. Bobo: každému s turnajem poradím, stačí si říct. Bobo: u turnajů
hlídat čas – pomalí hráči zařezávají celý turnaj – stanovit vždy na turnaji
pravidla důkladně, ale ne je upravovat v průběhu turnaje (včetně času), mít
konkrétní pravidla včetně počítání (ne na sranda turnaje typu Mafiáni). Letos:
Identik – sranda, je to random, Bang – italové mají nový systém, možnost
vyzkoušet, 7W – hlídat čas, jinak počítání jasné, MŘ: Legendy – švýcar
s časovým limitem, Abstrakce: free turnaj – nejde ohlídat – kombinace her,
Boží zboží: nová hra, uvidíme, jak se bude chovat – hlídat čas. Doplnit manuál
turnajů na wiki – pravidla, čas, uvádění turnaje. Hanka: ujistím se s každým,
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kdo bude dělat turnaj, že bude vědět, co dělá. Petr: seznámit lidi –
teambuilding. Hanka: teambuilding – udělat teambuildingovou inventuru, příp.
pak zajít na kinect nebo ddr na SH (Honza Kůs může zařídit). Hanka:
palačinky nebo nějaký jiný víkend s jídlem.Třeba 17. listopadu na svátek.
Bobo: udělat teambuilding někde jinde – třeba na celý víkend (máme chatu,
kde by se dalo dělat spousta věcí). Na jaro něco vymyslím. Hanka: pochybuje,
že bude zájem. Hanka: udělá hlasovátko na podzimní akce.
Diskuse: Hanka: máme peníze na položení koberce a nemáme peníze na
koberec. Bobo: lepší by bylo lino – vytře se a hotovo, máme nefunkční
vysavač. Hanka, Pavel: koberec je útulnější. Petr: v Čajovně mají průmyslový
vysavač, dá se půjčit. Diskuse na téma koberec vs lino. Představenstvo se
shodlo na tom, že odstraníme ledničku. Bobo odveze do sběrného dvora –
nabízí dodávku (sběrný dvůr má otevřeno jen přes den, je potřeba domluvit
termín). Přezouvání: koupíme papuče a zavedeme povinné přezouvání.
Koberec: možné i vyčistit profi nářadím. Petr: dá se objednat profi čištění
firmou (např. http://www.endyhosluzby.cz/cisteni-kobercu-a-calouneni2/ za
349 Kč plus 80 Kč doprava). Bobo, Hanka: to nemá smysl někde půjčovat a
vozit profi náčiní, když je to tak levné. Petr: zjistím termíny firmy a vymyslíme,
kdy to čištění provedem. Bobo: bude potřeba vyvětrat. Petr: Během
Deskohraní máme zavřeno, tak by se teoreticky dalo využít – zjistím možnosti
termínů u firmy. Inventura – nafotíme hry v lepší kvalitě na plakáty a promo,
aby se nemusely používat nekonzistentní obrázky z internetu (Martin M. má
zrcadlovku). Míša: nástěnka – chybí roky, takže si lidí ptají na neaktuální
turnaje. Bobo: obměňovat výzdobu – nové fotky, nové plakáty atd. Hanka:
inventura plus úklid a obměna výzdoby klubovny. Petr: můžu vytisknout na
plotr (Bianca vytvoří nějaké nové výtvory). Bianca zjistí změnu účelu grantu
FSP na koberec (proplacení profi čištění místo pokládky nového koberce na
který nemáme peníze ani grant), Nové hry: Bobo: nevím finance, zítra spustím
preferenční hlasování – budeme koukat na Deskohraní (ale to už je celkem
pozdě). Ideální bude dělat ukázku nových her. Ivo pošle rozpočet.
Granty: sehnat nového obětního beránka na FSP. Petr: grant ještě nebyl
vypsán. Ale bude snad brzy – Petr bude informovat. Klíče: Hanka obepíše lidi,
kteří nereagovali. Petr: aktualizuje tabulku na wiki. Pavel: aktualizovat stránku
lidé na webu (Petr udělá). Diplomy: Bobo: vyrobí nové diplomy – připomenout
mailem. Napsat do nového grantu, příp. přepsat do koberce (Ondra R. – umím
placky za 4-5 Kč při 100 ks). Petr: nová trička do dalšího grantu, vizitky.
Petr: informuje o nových stanovách věcí z nich vyplývajících. Hlasování –
představenstvo klubu STOH bude hlasovat o nových stanovách klubu STOH
elektronicky: 4-0-0. Hanka: volit část představenstva každý rok. Petr projde
stanovy SU a najde rozpory a navrženou verzi pošle do legislativní skupiny SP
SU ČVUT. Pak se o nich bude hlasovat. Diskuse na téma délky volebního
období. Volební období necháme ze stanov SU na 2 roky.
Další: nikdo nic.

Konec schůze: 20:34

