ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA ZE DNE 6. 12. 2015
Přítomni:






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

Předsednictvo je usnášeníschopné.
1. MaN zahájil schůzi a přivítal zbylé členy předsednictva.
2. Předsednictvo schválilo zápis z minulé schůze.
3. MaN předal slovo TN ohledně EFO15, konkrétně pak Erasmu+, Evropského hlavního města kultury
a hodnoticí zprávy.
4. MK zahájil rozpravu na téma proběhlého CFO15, konkrétně pak:
a. evaluace pro partnery,
b. evaluace pro falicitátory,
c. proplacení faktur,
d. doplnění Lessons Learnt,
e. debriefing zasedání HOs a zástupci předsednictva,
5. MK předal slovo zpět MaNovi, který inicioval obecné shrnutí CFO15 z pozice předsednictva:
a. Předsednictvo se shodlo na návrhu možnosti změny přítomnosti předsednictva na
zasedáních – míti dva předem určené členů předsednictva, kteří budou komunikování jako
styčné a pracovní osoby, přítomné po celou dobu zasedání.
6. MaN předal slovo MiN ohledně Vánoční večeře, která přiblížila:
a. Místo konání – návrhy jsou zpracovávány,
b. Program bude co možná nejméně pracovní,
c. Pták EYPák je v řešení,
7. Trénink žurnalistů konající se po Vánoční večeři je plánován.
8. MaN předal slovo MK ohledně předkol NVK16,
9. A pokračoval plynule k NVK16, konkrétně pak:
a. Práci s HOs,
b. Navrhuje znovuzavést týdenní reporty, vstoupit do komunikace HOs x PR,
10. MaN převedl řeč na RVK16, především pak situaci ohledně:
a. Probíhajícího callu na hlavní organizátory,
b. Plánu dnů následujících po uzavření přihlášek:
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11.

12.
13.
14.
15.

i. MK komunikaci – vyhlášení, úvodní skype, HO Summit,
ii. Net4Gas přípravy,
iii. Ustanovení Skype setkání mezi HOs, MK a TN,
MiN shrnula IS17, především ohledně proběhlé komunikace s:
a. Mendelovou univerzitou, která by byla ochotná poskytnout prostory na TB, včetně
stravování v menze,
b. International Office, tedy Stefanem Vandenhende, který přijede v lednu do Brna, HOs na
konci ledna jedou do Berlína na IS HO Summit,
c. Os, především proběhlého, prvního, osobního setkání Core Teamu, ohledně loga,
MaN seznámil předsednictvo s vývojem událostí ohledně UE, především:
a. Proběhlého setkání v Berlíně a UE CZ účast na něm,
Předsednictvo probralo potenciální výsledky průběhu jarního období nadcházejícího roku,
Postup komunikace struktury předsednictva na další rok členům bude shodný s tím, který byl použit
u Regionálních zasedání,
Dlouhodobá strategie bude řešena formou osobní schůze předsednictva.
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