Zápis ze schůze předsednictva ze dne 18. 6. 2014
Přítomni: Beáta Veisová (BV), Václav Huk (VH), Alžběta Rybáková (AR), Dorota Šuráňová
(DŠ), Marek Navrátil (MN)
Předsednictvo je usnášeníschopné.
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Předsednictvo schválilo zápis ze schůze 17. května 2014.
AR informovala předsednictvo o uzavření účetnictví spojeného s 16. Národní výběrovou
konferencí.
DŠ informovala o stavu výběru náhradních zasedání pro vybrané delegáty z 16. NVK. Předsednictvo
diskutovalo otázku vysílání delegátů na Mezinárodní zasedání v Tampere.
AR zpravila předsednictvo o finanční situaci Evropského fóra v Poděbradech, VH informoval o
stavu příprav zasedání. Předsednictvo rokovalo o potvrzeních delegátů, organizátorském víkendu,
oslovování partnerů a hostů a otázce tisku materiálů.
Předsednictvo naplánovalo tvorbu propagačních videí organizace.
BV informovala předsednictvo o stavu příprav mezinárodního tréninku NCMD.
VH informoval předsednictvo o stádiu příprav XI. Českého fóra v Kroměříži. Předsednictvo
prodiskutovalo dílčí úkoly v rámci aktuálních záležitostí spojených se zasedáním.
VH zpravil zbytek předsednictva o přípravách 16. Národní výběrové konference ve Zlíně.
Předsednictvo diskutovalo záležitosti poroty na tomto zasedání a předkol konference v Praze a
v Brně.
Předsednictvo diskutovalo nákupy kancelářských potřeb pro účely nadcházejících akcí.
VH informoval předsednictvo o přípravách projektu Understanding Europe. BV ohlásila propozice
k říjnovému setkání organizátorů projektu v Berlíně. MN zpravil předsednictvo o stádiích
propagace projektu.
DŠ informovala předsednictvo o přípravách Letního setkání pro členy organizace v srpnu.
Předsednictvo diskutovalo programové detaily setkání.
DŠ zpravila předsednictvo o průběhu příprav tréninku pro členy 21. 6.
AR diskutovala se zbytkem předsednictva otázku pojištění aktivit organizace.
DŠ hovořila k předsednictvu o plánu tréninků na následující měsíce.
AR zmínila detaily k programu Erasmus+.
MN informoval o spolupráci s projektem prostredoskolaky.cz.
Předsednictvo probralo plány a logistiku víkendu koordinátorů.

18. Předsednictvo hovořilo o nákupech propriet k Evropskému fóru a dalším akcím, AR nastínila cenové
podmínky a logistiku.
19. BV přednesla předsednictvu situaci ohledně podávání přihlášky k pořádání Mezinárodního zasedání.
DŠ pohovořila o stavu komunikace mezi zájemci o účast v organizačním týmu.
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20. MN hovořil o záležitosti „mission statementu“ organizace.
21. Předsednictvo stanovilo datum další schůze na týden 21. – 27. července.
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