Zápis ze schůze předsednictva ze dne 17. 5. 2014
Přítomni: Beáta Veisová (BV), Václav Huk (VH), Alžběta Rybáková (AR), Dorota Šuráňová
(DŠ), Marek Navrátil (MN)
Předsednictvo je usnášeníschopné.
1.

Předsednictvo schválilo zápis ze schůze 2. 5. 2014.

2.

BV informovala předsednictvo o průběhu příprav projektu Understanding Europe. VH a
DŠ budou komunikovat s koordinátorkou projektu ohledně vyhlídek jeho trenérů a jejich
účasti na tréninku na konci srpna.
Předsednictvo diskutovalo budoucnost databáze členů Spolku, která by měla obsahovat
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo a školu,
kterou navštěvují. DŠ zajistí, že koordinátorka pro databázi zajistí sběr těchto dat.
Předsednictvo diskutovalo datum pro letošní letní setkání členů Spolku. DŠ bude
informovat členskou základnu o zvoleném termínu 29. – 31. 8. 2014. Místo a program
budiž upřesněno.
AR informovalo předsednictvo o průběhu jednání s komerčními pojišťovnami o

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

možnostech pojištění našich aktivit a případné finanční pomoci. AR zašle předsednictvu
podklady k jednotlivým nabídkám.
AR zpravila předsednictvo o stavu vyúčtování 16. Národní výběrové konference.
AR dá dohromady dokumenty související s financováním organizace, které byly
představeny na výroční schůzi v dubnu 2014. BV zajistí souhlas se zápisem do obchodního
rejstříku od Anny Krejčové.
Předsednictvo probíralo stav příprav Evropského fóra v Poděbradech. Zhodnotilo dosavadní
komunikaci s městem Poděbrady. AR podala zprávu o finanční situaci zasedání,
předsednictvo diskutovalo příjmovou stranu a rozhodnutí o případných úsporách.
Předsednictvo diskutovalo možnosti nákupu kelímků a náramků k budoucímu

prodeji/distribuci mezi účastníky konferencí. MN vypracuje návrh potisku kelímků.
10. Předsednictvo probralo záležitost výběru předsedy XI. Českého fóra. VH přednesl názor
hlavních organizátorů na záležitost. VH oznámí hlavním organizátorům stanovisko
předsednictva k celé záležitosti.
11. Předsednictvo rozhodlo, že nabídne učitelům spolupracujících středních škol, aby se
zúčastnili XI. Českého fóra v Kroměříži.
12. AR zpravila zbytek předsednictva o průběhu fundraisingu a stavu financí na XI. České
fórum.
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13. Předsednictvo probralo vizi hlavní organizátorky ohledně zaměření 17. Národní výběrové
konference ve Zlíně. MN zajistí publikaci informace o výběru hlavní organizátorky na
sociálních sítích.
14. DŠ zpravila zbytek předsednictva o stádiu příprav tréninků členů pro následující období.
15. BV představila nástin přihlášky k pořádání Mezinárodního zasedání v Písku. Předsednictvo
diskutovalo přípravu záštit, jednotlivosti programu a obecné kontury připravované
přihlášky. BV připraví přihlášku pro vedoucí skupin organizátorů.
16. Předsednictvo se zabývalo účastí členů Spolku na Tréninku NCMD. BV naváže kontakt
s potenciálními účastníky.
17. Předsednictvo diskutovalo problematiku potravinářských průkazů v rámci organizačních
týmů budoucích zasedání.
18. MN informoval předsednictvo o problematice pravidel chování účastníků konferencí
v kontextu českém a mezinárodním. VH zajistí revizi platných dokumentů tak, aby byly
v plném souladu s mezinárodními normami EYP.
19. Předsednictvo se shodlo, že datum setkání koordinátorského týmu se stanovuje na 25. – 26.
8. 2014.
20. Předsednictvo diskutovalo možné termíny pro následující vícedenní schůzi předsednictva.
21. Předsednictvo odhlasovalo, že MN bude mít dispoziční právo k novému bankovnímu účtu
Spolku do konce funkčního období. AR, VH a MN se domluví na termínu podepsání
smlouvy k novému transparentnímu účtu.
22. Předsednictvo hodnotilo dosavadní práci koordinátorů v jednotlivých týmech.
23. MN informoval předsednictvo o výstupech ze schůze BNC, která se odehrála v Berlíně 9. –
11. 5.
24. Předsednictvo stanovilo termín další schůze na 18. 6. 2014.

EVROPSKÝ PARLAMENT MLÁDEŽE V ČR, z. s.
Vídeňská 352, 148 00 Praha 4
www.eyp.cz | eyp@eyp.cz
IČO: 690 56 765

stránka 2 z 2

