ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA ZE DNE 24.–25. 4. 2015
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 dvoudenní schůzi předsednictva v Brně, s plnou účastí.
2. Předsednictvo schválilo zápis ze schůze předsednictva z 19. 4. 2015.
3. MK otevřel debatu na téma akcí EPM v ČR, z.s., v příštím roce, ať už zasedáních, nebo formálních i
neformálních akcí pro členy, jako Letní setkání nebo Vánoční večeře.
4. Předsednictvo diskutovalo své cíle pro toto volební období.
5. Členové předsednictva postupně hovořili o vizích a cílech svých a svých oddělení pro toto volební
období.
6. Členové předsednictva diskutovali Stanovy EPM v ČR, z.s.
7. MiN, TN a MaN zdůraznili nutnost svolání mimořádné členské schůze, jejíž datum bylo předběžně
stanoveno na červen.
8. MK představil vizi Summitu hlavních organizátorů a technickou stránku jeho uskutečnění.
9. Předsednictvo diskutovalo Setkání koordinátorů.
10. MaN upozornil na blížící se EYP Summer Academy a seznámil předsednictvo s jejím programem.
11. MaN seznámil předsednictvo s existencí Rady regionálního rozvoje a otevřel otázku možného
zapojení EPM v ČR, z.s.
12. MaN promluvil na téma jarního setkání Rady Národních komisí a seznámil předsednictvo s jeho
předběžnou agendou.
13. Členové předsednictva navázali na vize svých oddělení představením svého konceptu koordinátorů
pro toto volební období.
14. Předsednictvo diskutovalo projekt Understanding Europe.
15. Členové předsednictva hovořili na téma možné a nutné reformy výběru delegátů na NVK.
16. Předsednictvo diskutovalo sídlo EPM v ČR, z.s.
17. MK a MaN představili předsednictvu koncept “Lessons Learnt“.
18. TN a MaN hovořili o možnostech výpůjčky automobilu před zasedáním a pravidlech pro proplácení
pohonných hmot, stejně tak jako obecně jízdného.
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19. Předsednictvo se usneslo na technické stránce zastoupení TN po dobu její nepřítomnosti v době od
20. 6. do 5. 8. 2015.
20. TN, MK a MaN otevřeli otázku grantu Erasmu+.
21. Předsednictvo se shodlo na frekvenci svých schůzí.
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