ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ)
Zápis (3 strany)
Hoštejn, 12. 6. 2016

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk
Místo a datum konání:

Přítomni:

Hoštejn
Neděle 12. června 2016, 15:30 – 17:00
br. Pavel Fornůsek – Stopař (Zábřeh), br. Tomáš Hampl - Čochtan (Skalička),
ses. Petra Trojáková – Pet (Rovensko), Jiří Kamp - Otazníček (Staré Město),
br. Miloslav Bartoš – Prcek (Lesnice), br. Martin Večeřa (Šumperk),
br. Tomáš Pospíšil – Tuffy (Ruda), Oldřich Tanert – Olda (Ruda)
br. Petr Fornůsek - WAOPE (Skalička), br. Filip Horký – Samo (Bludov),
br. Jiří Kovalčík (Jeseník), ses. Dagmar Blaháčková – Žužu (Postřelmov)

Zastoupeno nebylo středisko Loštice

OKRESNÍ SNĚM
Termín sněmu: 3. 12. 2016
Místo konání: KD Bludov (Záložní místo KD Staré Město)
Technické zajištění: Má na starost Waope (jídlo, zajištění prostor, apod.), který se domluví se Samem do konce června ohledně prostor v KD, kde by měl probíhat sněm.
Program: Martin připraví do příští ORJ program sněmu.
Kvóta: Pro letošní sněm byla schválena kvóta 40. Na minulém sněmu byla kvóta 30, tzn. 1 delegát
na 30 členů. Bylo navrženo navýšení kvóty z důvodu zvýšení počtu registrovaných členů v okrese za
poslední 3 roky, což by vedlo ke zvýšení počtu lidí na sněmu a také, aby veliká střediska nemusela
posílat na sněm tolik lidí.
Kandidátní komise: Budeme řešit na příští ORJ
Martin zadá okresní sněm do skautISu.
Do 14. 11. Mohou probíhat střediskové sněmy, více informací ke sněmům na tomto odkazu.
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Usnesení
Svolat okresní sněm v termínu 3. 12. 2016 v Kulturním domě v Bludově s kvótou 40.
HLASOVÁNÍ
PRO

10

PROTI

0

ZDRŽELI SE

0

Usnesení bylo přijato.

KHMS
TÁBOROVÉ DĚŤODNY

Do skautISu se udávají děťodny všech účastníků tábora, nikoli jen registrovaných členů Junáka.
Naše vyhláška hodnotí jen táborové děťodny registrovaných členů. V případě, že bychom zadávali
do skautISu pouze děťodny registrovaných členů, přišel by kraj o dotace a zhoršily by se statistiky
v porovnání se zbytkem okresů v republice.
Řešení: V mailu, který připomíná zadání táborové skutečnosti do skautISu, bude přiložen dokument, do kterého střediska vypíší počty děťodnů registrovaných členů.
Odkaz na sdílenou složku, kam střediska nahrávají úkoly ke KHMS

INFORMACE Z KRAJE
SNĚM

21. 1. 2017 proběhne krajský sněm. Kvóta na krajský sněm je 100 (jeden delegát na každých 100
započatých registrovaných členů)
DOTACE

Do 30. 8. 2016 se mohou podávat žádosti o celostátní dotace na rádcovské kurzy. Vyhlášku k dotacím naleznete na tomto odkazu.
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Kraj provedl rozdělení dotací z ústředí mezi jednotlivé okresy, našemu okresu připadlo přibližně
402.000 Kč.

CELOSTÁTNÍ SNĚM KMENE DOSPĚLÝCH
Celostátní sněm kmene dospělých proběhne 21. – 23. 10. 2016 v Šumperku.
Okres i střediska budou mít možnost prezentovat svou činnost (výstavky, apod.) Bude také potřeba několik dobrovolníku v roverském a vyšším věku do technického servisu. Ale Olda vše ještě blíže
upřesní.

RŮZNÉ
Pokud je v některých střediscích poptávka po ČLK nebo VLK, mohou dát vědět vůdci Martinovi,
který vaši poptávku přednese a lesní škola ji zohlední při výběru kurzu pro příští rok.
Další ORJ proběhne 16. 10. 2016 v 15:00

Úkoly
Waope

Martin

Domluví se se Samem ohledně prostor v KD v Bludově,
kde bude probíhat sněm.
Zajistí sněm po technické stránce (jídlo, prostory v KD,
apod.)
Připraví program sněmu
Zadá okresní sněm do SkautISu

30. 6. 2016

Příští ORJ
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