jednota Zlín

ZÁPIS Z RADY DNE 5.1.2016

Zúčastnění: Tomáš Holčík, Radovan Václavek, Jaromír Schneider, Marcela Sousedíková, David Šaur, Andreas Strohbach, Petr
Klinkovský, Marie Pašková
Omluveni: Eliška Galíková-Kociánová, Jakub Graubner, Simona Pavelková
Neomluveni:
Hosté:
Splněné úkoly:
1) Ke konci roku byla upravena členská základna dle požadavků jednotlivých oddílů a přihlášeno 72 nových členů.
2) U většiny oddílů bylo vyrovnáno hospodaření oddílu, případně proběhla domluva o pozdějším vyrovnání.
Nové úkoly:
1) Výroční členská schůze se bude konat 21.2.2016 od 14.30 hod. ve 2. patře orlovny.
- Rada ukládá všem vedoucím oddílu, informovat své členy o termínu výroční členské schůze a vyzvat je, aby se jí
zúčastnili
- VČS bude volební – do další rady tj. 9.2.2016 navrhnout složení rady na další období
2) Na výroční členskou schůzi připravit ročenku Orla jednoty Zlín. K tomu je potřeba, aby všichni vedoucí oddílů dodali texty
o jejich oddílu (ohlédnutí za uplynulým rokem). Rada žádá vedoucí, aby tak učinili do 31.12.2015 a zaslali na e-mail:
marcela.sousedikova@gmail.com nebo předali osobně.
Zprávu nedodaly tyto oddíly:
Rekreační aerobik, Badminton II. a III., Cyklistika, Cvičení ženy, Cvičení ženy starší, Florbal mladší žáci, Florbal
starší žáci, Florbal muži, Fotbal, Sportovní aerobik, Cvičení na gymnastických míčích, Rytmus Zlín, Tančírna,
Volejbal ženy, Sportovní oddíl, Zumba
Rada žádá oddíly,aby zprávy zaslaly nejpozději do 24.1.2016.
3) Rada upozorňuje všechny vedoucí oddílu, kteří provozují svoji činnost na orlovně, že služba na vrátnici je pouze pro
nájemce. Každý vedoucí oddílu, který končí na orlovně jako poslední, zodpovídá za prostory orlovny (čistota tělocvičny,
zhasnutá světla, vypnuté ventilátory, dobře uzavřená okna apod.) a za uzamčení orlovny.
4) Vzhledem k tomu, že je potřeba u vyúčtování dotací dokládat činnost celé jednoty, rada vyzývá všechny vedoucí oddílů,
aby z každých akcí, kterých se zúčastní, zasílali na email: marcela.sousedikova@gmail.com alespoň tři fotografie a pár
vět o konané akci, aby vše mohlo být uveřejněno na internetových stránkách jednoty.
5) Rada odsouhlasuje, že v letošním roce bude provedena inventura v oddílech provedena vedoucím oddílu ve spolupráci
s členy oddílu. Vedoucí pak nejpozději do 31.1.2016 nahlásí změny, které v inventárních kartách oddílu nastanou.
Nejbližší akce
9 .1.2016
11.1. 2016
16.1. 2016
30.01 2016

Běh Moutnice (Ú)
Župní rada a předsednictvo
Župní ples Domanín (Ž)
Ustřední ples (Ú)

6.2.2016
12.-14.2.2016
13.2.2016

Běžecké lyžování Ploština (Ú, Ž)
Duchovní cvičení Velehrad (Ž)
Župní rada a předsednictvo

13. – 21.5.2016 Ústřední cyklovýlet do Krakova na setkání mládeže s papežem, předběžná cena 10.000 Kč.
(Bližší informace, aktualizace, propozice a přihlášky pro ústřední akce na internetových stránkách Orla: http://www.orel.cz/, pro
župní akce na internetech stránkách župy Velehradské: http://www.orelvelehrad.estranky.cz/, pro akce jednoty na internetových
stránkách jednoty Zlín: http://orelzlin.webnode.cz/, v případě, že potřebné informace na žádné z internetových stánkách
nenaleznete, kontaktujte Marcelu Sousedíkovou)
Termín další rady Orla jednoty Zlín 9.2.2016 v 17.15 hod. na orlovně
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