Zápis z úzké okresní rady
místo: u Večeřů, Hraběšice
termín: neděle 29.září 2013, 14:00 - 17:15
Přítomni Hanýžka, Laduš, Maruška, Stopař, Waope, Magaskawin, Martin, Mirabelka

Projití bodů z minulé úzké ORJ
- Magaskawin informovala o spolupráci s Rovenskem - chystají spolu Postavme školu v Africe a na
jaro výpravu
- Stopař informoval o proběhlém střediskovém sněmu v Rovensku, nová vedoucí je Pet
- ostatní body jsou víceméně splněny, bude o nich ještě diskutováno dále
Rádcovský kurz Šráky
- Stopař informoval o prvním běhu Rádcovského kurzu, řešila se varianta toho, že v dalším roce
nedostaneme na rádcák z kraje dotaci, Mirabel navrhla pokrýt to z dotací, které se rozdělují
střediskům, jedná se o cca 5 000 Kč, bude dořešeno na další radě, případně až bude jasné, zda dotace
z kraje na rádcák budou
Vyúčtování dotací a semináře
- Mirabel pošle mail všem střediskům ohledně vyčíslení skutečného počtu děťodnů na táborech,
nejlépe do 10 dnů
- Mirabel pošle Laďě vyúčtování semináře a Laduš vyhotoví skutečný seznam účastníků a zašle jej
spolu s vyúčtováním na ústředí, WAOPE podepíše vyhotovené vyúčtování akce a zašle jej na ústředí,
termín v týdnu do 6.10.2013

Hodnocení práce úzké ORJ
- bylo zhodnoceno uplynulé volební období ORJ a bylo to diskutováno
- vzdělávání pro rádce
- vůdcové se budou osobně znát
- vůdcové budou motivováni vést
- zlepšení informačních toků
- bylo konstatováno, že 1. bod je vyřešen asi nejlépe (2 x rádcovský kurz), čtvrtý bod je dostatečně
řešen, tj. funguje, body 2. a 3. nejsou moc pořešené, nicméně již dříve jsme konstatovali, že bod 2.
pro nás není až tak prioritní, ohledně bodu 3. si nejsme v této chvíli jistí, jak jej úspěšně řešit

- závěrem bylo konstatováno, že bychom si měli dávat SMART cíle
Okresní sněm
- Stopař navrhuje, že závěrečnou zprávu ohledně činnosti ORJ v uplynulém období přednese on
- bylo navrženo, že Mirabel přednese zprávu o hospodaření okresu v uplynulém období
- Maruška přednese zprávu zpravodaje pro poděkování
- Martin bude předseda kandidátní komise, resp. jejím členem a nemá problém nechat se zvolit
předsedou
- budeme navrhovat Ježka členem volební komise
- na sněmu bude Mikuláš
- Martin kontaktuje Sucháče za účelem hudebních vystoupení během sněmu
- přivítání přednese Stopař
- člověk k prezenčce (domluví WAOPE)
- návrh bodů programu
- schválení programu
- zpráva kandidátní komise, vyhlášení termínu pro pilné návrhy
- určení počtu členů ORJ a počtu revizní komise
- Maruška navrhuje vyhotovit překvapení pro širokou ORJ
- bylo diskutováno poděkování za jednotlivé akce, konané v rámci okresu mimo ORJ
- po hodnotícím bloku proběhne schválení pilných návrhů, má na starosti kandidátní komise
- představení kandidátů do ORJ, dát prostor jednotlivým kandidátům k projevu, resp.
představení kandidátů
- volby má na starosti volební komise
- diskuze o dalších tématech
- závěr
- příprava sněmu
- WAOPE projde zápisy ze střediskových sněmů a zajistí, že se informace dostanou ke všem
delegátům, tyto informace si vyžádá od úzké ORJ
- WAOPE nachystat sál, obsluha šatny, prezence, občerstvení, začátek 13.00, počítač a tiskárna,
internet?,
- WAOPE připraví 70 x volební lístek
- občerstvení - WAOPE se zeptá Luboše jaké jsou možnosti

- Martin založí ve Skautisu Okresní sněm
- Stopař zajistí informování KRJ o konání okresního sněmu
- Doprovodné věci zajistí Stopař
- Laduš bude dělat zápis

Zapsal: WAOPE

