ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA ZE DNE 14. 2. 2016
Přítomni:






Marek Navrátil (MaN)
Michal Koláček (MK)
Nguyen Thi Anh Tuyet (TN)
Michaela Novotná (MiN)
Anna Hagarová (AH)

Předsednictvo je usnášeníschopné.
1. MaN přivítal předsednictvo na další osobní schůzi.
2. MaN předal slovo MK, který shrnul úspěšný HO Summit.
3. MK přešel plynule k NVK16, počínaje předkoly.
a. Předsedkyně poroty předkol, Jelena Stevanović, komunikuje seznam náhradníků,
b. Bude otevřené přihlašování na zahraniční delegáty,
c. Minulé pondělí byli na schůzkách v Liberci:
i. Univerzita Liberec (UL) neposkytne prostory na práci v komisích,
ii. UL poskytne prostory pro Valné shromáždění,
iii. Ubytování pro facilitátory je v pořádku,
iv. Ubytování delegátů je zařízeno a zaplaceno,
v. Schůzka ohledně ubytování učitelů je přesunuta,
vi. NGOs se budou oslovovat později.
d. Finance jsou vyřešeny, Natálie Dostálová řeší grant na město,
e. Organizátoři pracují bez problémů,
f. Orgaweekend bude nejspíš poslední víkend v únoru (dispozičně může MaN a MiN),
g. Budou 4 delegáti z Německa,
h. Komunikac4 Bircan Kilci s Leo Sjöbergem a Veronikou Wilhelmovou funguje,
4. Výroční schůze bude předběžně 1. dubna,
5. MiN pošle dnes ohledně schůze e-mail, plus navržené stanovy členské základně k 1. březnu,
6. MiN obešle bývalé členy předsednictev k promo voleb ve stylu „co nám členství v předsednictvu
dalo“,
7. MK převzal slovo ohledně RVK16:
a. Tvoří se infosheet,
8. Poslední osobní schůze předsednictva bude předběžně 12.–13. března,
9. U projektu Understanding Europe je dle členů tohoto projektu potřeba navýšit počet kurzů,
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10. MiN převzala slovo ohledně IS17,
a. Byl podán další Erasmus+,
b. MK a MiN byli na Masarykově univerzitě, a na kraji (podání žádosti o grant bude
pravděpodobně po krajských volbách),
c. Proběhl Core Team skype,
d. Proběhne skype s EYP PR,
11. Webové stránky – MaN a AH prozkoumají možnosti, MK pošle ohledně dané věci e-mail.
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