ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 1. 10. 2015
Přítomni: Členové rady s hlasem rozhodujícím: Zbyněk Nejezchleba – Bo, Jiří Gartner – Čáp, Markéta Blumová –
Maky, Martin Šultys – Mravenec, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Simona Řimnáčová – Síma, Adam ZWettler - Áďa
Členové rady s hlasem poradním: Jindra Schmidtová – Wilma
Ostatní / hosté: Martin Frána – Vrána, Adéla Lepeyová – Kaši Maši, Antonín Bluma - Cvrček
Nepřítomni: Omluveni: Václav a Jana Hejnovi
Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 7 z 9, rada je usnášeníschopná

1. Ztráta peněz
- vzhledem ke ztrátě peněz z pokladny umístěné v kanceláři došlo k následujícím opatřením:
- kasa bude zamčená (klíče bude mít pouze Bo a Čáp)

- k dispozici je červená kasa, kde je

cca 240 Kč v drobných = „základní provozní kapitál“ na případné vrácení peněz dětem
- v případě potřeby větší hotovosti bude pokladna otevřena Boilerem vždy v pondělí
od 18.05 hodin v klubovně případně po domluvě téměř kdykoliv – peníze se budou
„půjčovat“ oproti výdajovému dokladu

2. Noční výsadek
- stav přihlášek a zaplacení (již mají všichni vč. mimochomutovských zaplaceno)
3. Čekatelské zkoušky
- z našeho střediska má zájem o čekatelské zkoušky – Jiří Pelc – Ďura a Kutil
- SRJ doporučí skauty ke složení ČZ
4. Jednorázová inventura nášivek
- všichni vrátí všechny nášivky do kanceláře do příštího pátku – 8. 10. 2015
- v sobotu 10. 10. provede Wilma inventuru a následné sepsání stavu
5. Klíče od kanceláře
- všichni přítomní na radě obdrželi nový klíč od kanceláře, která se bude od dnešního dne
zamykat
6. termíny SRJ do konce roku
- 19. listopadu 2015
- 10. prosince 2015

- 21. ledna 2016
- 3. března 2016
- 14. dubna 2016
- 19. května 2016
- 23. června 2016
7. Betýlko
- Síma průběžně zařizuje a bude informovat
8. Bodování
- vedoucí opět budou ode dnešního dne (tj. od 1.10.2015) zapisovat body do bodovací tabulky
- po skončení měsíce provede Trpaslík vyhodnocení bodování za měsíc
9. Úklid
- Bo s Čápem již vytvořili aktuální tabulku úklidu – bude k dispozici
10. diskuze
- rádcovský kurz Caesar (pořádající středisko Děčín) – zájem by měly skautky z 1. dívčího
Trojlístku, Maky žádá o proplacení účastnického poplatku 600Kč → závěr: schváleno, 600Kč
bude proplaceno po úspěšném absolvování kurzu
- rádcům (Kaši Maši, Jojce a Potápce) – bude vráceno 50% z plné částky táborového poplatku
za to, že kvalitně vedly děti na táboře → vrácení peněz zařídí Wilma

