Zápis ze schůze představenstva klubu STOH
(2017-02-09)
Místo konání: klubovna STOH, Koleje Strahov, blok 6.
Přítomní: Petr Hnyk, Ivo Háleček, Bobo Kebza, Hanka Řádová, Ladislav „Nefarit“
Štojdl
Program zasedání:
0.) schválení programu zasedání
1.) expirace poukázek
2.) Albi tabulky – spolupráce firmy
3.) webové stránky klubu
4.) nákupy her – ceny do turnajů
5.) „některé Ondrovy záležitosti“
6.) turnajová liga
7.) staré záležitosti
8.) odměny pro řešitele grantů
9.) seznamovací večírek - nutný
10.) další

Začátek schůze: 19:11
0) 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
1) Ivo: problém – není datum – 20. prosince nosí účtenky a my už nemůžeme
dávat do grant. Hanka: expiraci a pořešit konec roku – tedy i napsat do kdy
může být účtenka kvůli grantu. Napsat na poukázky, že musí být účtenka
z ledna až října 2018 pro letošek. To samé pro lidi, co peníze proplácí. Plus
informování aktuálních držitelů poukázek (zadat Ondrovi – vedoucí ligy).
2) Bobo: je to rychlovka, narazil jsem v práci – body za recenze her v rámci firem
(Albi, Mindok, BlackFire, Dino, Piatnik apod.), turnaje, testování, hraní pro
veřejnost apod. Možnost získávat hry zdarma, půjčovat hry na turnaje apod.
Bobo připraví know-how. Petr osloví z pozice předsedy. Oslovíme v první řadě
vydavatele a distributory. Dále možnost eshopy apod. Dominion Tour – dělá
Hanka.
3) Bobo: malé technické věci. Bobo neumí dávat články ani podepisovat. Ondra
mate lidi. Bobo – co dát malou fotečku – ikonku autora. Bobo: komentáře
k novým hrám – recenze, sranda formát. Ivo: kdo to bude dělat? Bobo:
dobrovolná činnost. Hanka: hoď to do konferky a natáhni si lidi a ať se to
rozjede. Bobo: čekal jsem, až se to schválí. Petr: youtube channel? Hanka:
kdo? Formát jednání představenstva. Hanka: tvůrčí část s více lidma. Petr:
ukázka videa.

4) Máme 11500 Kč. Bobo: hry na turnaje – novinky – např. Goblíci. Ivo: vyřešit
dřív. Bobo: na podzim se dělá nákup kvůli novinkách z Essenu. Bobo: vybírat
dle návrhům – klidně i dřív – jde o to, aby hry neležely v polici. Hanka: možné
připravovat už předtím. Ivo: loni Bobo nakoupil včas! 
19:58 přišel Nefarit
5) Ondra: změna bodování Turnajové ligy. Nelíbí se 3 body první místo, 2-5. 2
body a poslední 0. Zase chceme, aby lidi chodili. Petr – variabilní dle počtu
účastníků. 0 měla být jako strašák – už asi není potřeba. Rozdíl mezi
posledním a předposledním místem je skoro nic – neměl by být rozdíl 1 bodu.
Bobo: kdo dělá turnaj by měl mít 2 body za organizaci – aby bylo motivační
pro hráče ligy turnaje pořádat. Ivo: navrhne funkci pro přidělování bodů. Je
možné hrát v turnaji, ale organizátorovi se výsledek vůbec nepočítá, ale má
automaticky 2 body. Bobo: časové limity.
6) Hanka: turnaje – kdo bude organizovat co? Hanka: vezmu si nějaký, když si
mi někdo udělá párty. Bobo: vede Port Royal, Carcassonne, Doba Kamenná,
Párty turnaj, Goblíci. Akceptujeme – Ondra: odsouhlasit termíny.
7) Staré záležitosti
a. Bobo: polštáře na kanape – Ikea – zkusím najít, ale není priorita.
b. Bobo: nový formulář. Předěláno a nahráno na wiki (verze 2017).
c. Bobův rychlokurz na turnaje – součást večírku
d. Bobo: akci na chatě na celý víkend – nadhodíme termín 22.-23.4.
e. Bobo: práh, aby sem nešel bordel z venku + vnitřní rohožka
f. Trička místo her: může být. S logem.
8) Ivo: kdysi se řešilo, že můžeme si odsouhlasit odměny – co to nějak honorovat
(třeba z FSP, pokud by to šlo). Je to práce a musí se na to myslet. Třeba
menší odměna. Určitě pochvala (Bobo) – viz. večírek. Ivo: seznam lidí na
pochvalu. Bobo: třeba koupit hru. Není problém (Bobo). Ivo: je to i lepší jak
peníze. Hanka: nejsem proti hře – většinou ale dělá více lidí. Odměna – pokud
v pořádku pro vedoucího grantu – manažer může být kdokoli. Hanka: je plno
důležitých věcí – aby se nezvýhodňovala jen jedna věc. Hanka: přerozdělit
role - odpovědnosti.
9) Bobo: už klidně na večírku – já bych udělal hned (aby byla motivace pro další
lidi).
21:03 odchází Ivo.
Řešení zapojení lidí do chodu klubu – seznamovací večírek. Osobní přístup.
Nesmí se úkolovat – lidi si musí práci sami najít. Program: Dití seznamovací
hra (kdo, odkud, kolik bratrů..), seznamovačka na jména, pochvala –
představení lidí, co něco dělají + co se kdy dělá, motivace, volné hraní zábava. Bobo – vedoucí přípravy. Bobo: Terka – vstupy. Občerstvení ala
Vánoce. Oni mezi sebou fungují.
10) Petr: další granty: např. granty Prahy 6 (Bobo). Hanka: vyřešte ledničku.
Konec schůze: 21:30

