JČMF, pobočný spolek Ostrava

Zápis z ONLINE schůze výboru ze dne 9. 2. 2022
Přítomni: J. Bouchala, E. Davidová, P. Vodstrčil, R. Horáková, P. Frélichová, P. Vondráková,
D. Dlouhá, P. Otipka, A. Břečková, P. Ludvík, O. Životský, R. Krpec, M. Vavroš
Omluveni:

1) Příprava členské (volební ) schůze pobočky
a) kandidáti do výboru,
b) návrhy na delegáty Sjezdu JČMF (Ostrava má 3 delegáty)
c) návrhy na vyznamenání
d) návrhy na členy kontrolní komise
2) Návrh programu plenární (volební) schůze (13. 4. 2022)
a) Zpráva o činnosti za 4 roky
b) Volba volební komise
c) Volby do výboru, delegátů na Sjezd a kontrolní komise
d) Přednáška (?)
e) Výsledky voleb do výboru a členů kontrolní komise
f) Výsledky – delegáti Sjezdu JČMF v Plzni

Úkoly:







Kdo z nynějšího výboru chce kandidovat v dalších období?
Schválit výjimky (kandidáti, kteří chtějí pokračovat ve třetím funkčním období)
Zpráva o činnosti za 4 roky (připraví P. Vondráková) – zaslat p. Hlubinkovi do 21.3.
Zpráva revizní komise za rok 2021
Navrhnout členy volební komise
Seznam členů pobočky, kteří nemají e-mail. Těm se bude posílat dopis.

Chronologicky:
1. Dnes stanovíme seznam kandidátů do výboru ze stávajících členů
2. Napsat e-mail všem členům pobočky – výzva k podání návrhů kandidátů do výboru a delegátů na Sjezd
(příští týden, návrhy do 2.3.)
3. Schůze výboru – 2. 3. 2022
4. Sestavit přehled kandidátů do výboru – stručný životopis.
5. Vytvořit hlasovací lístek.

6. Poslat všem členům pobočky další e-mail ohledně členské schůze. Součástí bude korespondenční
hlasovací lístek. Vybraným členům pobočky, kteří nemají e-mail, poslat dopis (do 20.3.)
7. Do 21. 3. 2022 – poslat komisi pro sjezdová vyznamenání návrhy včetně zdůvodnění za naši pobočku.
8. Do 21. 3. 2022 - Zpráva o činnosti za 4 roky – zaslat p. Hlubinkovi.
9. 13. 4. 2022 - členská (volební) schůze
10. Zaslat kandidáty na celostátní sjezd JČMF
11. Celostátní sjezd JČMF v Plzni proběhne 23. - 25. 6. 2022.

Zapsala: Petra Vondráková

