Spolek Skutek
Zápis Členské schůze
Datum konání: 8. 1. 2018
Místo konání: Klub AVU
Přítomni:
Anežka Bartlová, Milena Bartlová, Jana Bernartová, Denisa Bytelová,
Petr Dub, Vít Havránek, Alena Kunicová, Kurt Gebauer, Johana Lomová, Matouš
Lipus, Marek Meduna,Milan Salák, Zuzana Štefková, Tereza Jindrová, Jan Haubelt,
Karina Kottová, Piotr Sikora, Tereza Stejskalová, Ondřej Stupal, Lenka Vítková,
Šárka Zahálková,
21 členek a členů (usnášeníschopná většina)
1. Představení programu (Petr Dub)
Petr Dub představuje jediný klíčové téma programu - zvolení nového spolkového
Výboru na základě nově navržených pravidel. Stávající Výbor ukončuje svůj mandát
na základě vypršení tříletého funkčního období.
2. Volební systém (Milan Salák)
Milan Salák: stručné shrnutí změny volebního systému, který již schválil Výbor,
protože je to součástí Organizačního a jednacího řádu:
- volí se 9 členů výboru
- jedna třetiny je volbami na členské schůzi obměněna po roce
- předsedu, místopředsedu si volí výbor ze svého středu, pokladník nemusí být
členem výboru
- podle počtu bodů od konce 9-7 místo jsou členové výboru voleni na 1 rok, 6-4 místo
na dva roky, 3-1 místo s největším počtem bodů jsou členové výboru volení na
3 roky.
návrh změny:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 1
Schváleno členskou schůzí.
à Nutno zanést do Organizačního a jednacího řádu, který je zveřejněn na webu
a v obecně sdílených dokumentech.

3. Volby spolkového výboru pro kalendářní období 2018-2021 (Petr Dub)
Petr Dub: děkuji všem, co byli za tři roky ve výboru. Kdo chce kandidovat do nového
výboru?
Kandidují:
1) Zuzana Štefková
2) Kurt Gebauer
3) Johana Lomová
4) Marek Meduna
5) Šárka Zahálková
6) Piotr Sikora
7) Jan Pfeiffer
8) Lucie Rubínová
9) Vít Havránek
10) Matouš Lipus
11) Milan Salák
12) Alena Kunicová
Volební komise: Anežka Bartlová; Alena Kunicová
Zvoleni:
Vít Havránek (3roky)
Piotr Sikora (3 roky)
Lucie Rubínová (3roky)
Zuzana Štefková (2roky)
Milan Salák
Marek Meduna
Matouš Lipus
Šárka Zahálková
Alena Kunicová
Johana Lomová (1. náhradnice)
Jan Pfeiffer (2. náhradník)
Kurt Gebauer (3. náhradník)
Volili všichni přítomní, tj. 21 platných členů. Odevzdáno 187 platných hlasů
(2 hlasy neplatné).
à Výbor na svém prvním setkání musí volit svého/ou (pod)předsedu/kyni,
na základě čeho je potřeba zapsat nového/ou jednatele/u do veřejného rejstříku,
společně s tím je potřeba vložit do sbírky listin aktuální znění stanov, tento zápis
osvědčující volbu výboru a zápis hlasování výboru o volbě předsedy/kyně.

4. Různé (Johana Lomová)
•

Diskuse nad návrhem Terezy Stejskalové, která žádá o podporu pro svou
stížnost na chování Národní galerie v Praze. Členská schůze se shodla,
že Tereza Stejskalová nejprve zformuluje svou žádost/návrh a zašle je
k projednání výboru, ten věc projedná v e-mailové komunikaci
či na nejbližším zasedání a případně ji zveřejní skrze své komunikační kanály.

•

Petr Dub připomíná, že předcházející Výbor udělil na základě nominací
členské základny a navazující debaty Grand Prix Skutek a tři čestná členství,
jež budou předána v březnu 2018. Přípravná skupina – Lucie Rubínová
a Jan Pfeiffer.

•

Nový výbor se poprvé setká dne 15. 1. 2018 od 18:00, Dukelských hrdinů
500/25a (klubovna Spolku Skutek)

Zapsala: Anežka Bartlová, v.r.
Ověřila: Jana Bernartová, v.r.
Soubor: Spolek-Skutek-zápis-členské-schůze-080118

