Zápis z úvodního zasedání sdružení Studenti FHS UK, o. s. ze dne 7.10.2009
Přítomní:

Veronika Spišáková, Tomáš Gregor, Hana Kučerová, Pavlína Kroupová, Anna
Stiborová, Tereza Lišková, Vojtěch Kračmar, Aneta Veselská, Jan Skovajsa,
Štěpán Sedláček, Tereza Vintrová

Program:

Zahájení v 18.10
Představení se a shrnutí důvodů pro vznik sdružení
stanovy, členství
co od sdružení očekáváme, plány, prostor pro realizaci
rozdělení úkolů

Zápis:
Všichni přítomní si prošli stanovy a souhlasí s nimi, následně podepsali žádost o členství.
• Sdružení má momentálně 11 členů
Bylo zvoleno vedení sdružení
• na funkci tajemnice kandiduje Anna Stiborová
• Anna Stiborová zvolena za tajemnici sdružení – Pro 10, proti 0, zdrželo se 0
• Na místopředsedu kandiduje Vojtěch Kráčmar a Tomáš Gregor
• Vojtěch Kráčmar zvolen místopředsedou sdružení – Pro 9, proti 0, zdrželo se 1
• Na funkci předsedy navržen Tomáš Gregor
• Tomáš Gregor zvolen předsedou sdružení – Pro 10, proti 0, zdrželo se 0
Pravidelná valná hromada, kterou určují stanovy, vychází na 27.10, což je den před svátkem.
• Dohodnuto, že se sejdeme o týden později, tj. 3.11.09
• čas bude upřesněn
Pošleme mail o vzniku sdružení
• Je třeba se domluvit s fakultou, aby tento mail přišel všem
Je třeba vymyslet logo sdružení
• Na i-humr.cz umístila Tejí článek, kterým vyhlásila soutěž o logo.
• Tejí má domluveno s jedním grafikem, že nám logo navrhne
Nová studentská místnost na místě místo bufetu
• Tereza Vintrová chce předělat a zútulnit studentskou místnost,
• Je třeba zjistit, kdy bude další rada správy budov Jinonice – VOJTA
• chceme do místnosti umístit nástěnky studentských časopisů a spolků – Sociál, Humr,
FFakt
Ve středu 14.10. bude na ovocném trhu studentský jarmark – Budeme se tam prezenotvat
• je třeba zajistit lidi, kteří by tam mohli být
Studentský fond a podpora od fakulty
• Aneta jedná s vedením fakulty o vytvoření Studentského fondu – peněz, které by
fakulta každoročně uvolnila na podporu studentských aktivit
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Zjistíme, jestli bude ples pořádat fakulta
• Tom zajde za Strnadem a zjistí
• pokud nebude ples pořádat fakulta, musíme do konce října zarezervovat pokoj sál a
sehnat lidi, kteří by pomohli s organizací
o zjistíme, jestli by nám fakulta přispěla na ples
FHS fest
• zatím ho vždy pořádal Honza Skovajsa
• Honza chce dát dohromady skupinu lidí, kterým by mohl předat svoje know-how, ale
nechce to z pochopitelných důvodů dělat sám
• Fest by připadal na začátek dubna
Letní škola FHS pro starší a pokročilé
• Pinc i Zika ve Zbraslavicích avizovali, že tato letní škola byla poslední, kterou
organizuje fakulta.
• Příští rok bychom to chtěli organizovat my
• zapojili by se Tom , Pavlí, Tejí, Hanďa, a možná i jiní
Taneční
• Andula organizuje taneční, které jsou každou neděli večer
Filmový klub
• kvůli FK se sejdou Aneta, Tom a Vojta
Rozvoj Humra
• Humr přijal nové členy do redakce
• potřebuje účet a účetní zázemí, aby mohli dělat inzerci
Účet v bance
• je třeba zařídit účet v bance
• Raifaisen bank dělá účet pro neziskovky
web
•
•
•

je třeba zařídit web spolku
Verča se zeptá na možnost webhostingu
Tom by rád, aby stránky byly dělány na softwaru MediaWiki, který je zdarma a je
velice jednoduchý na obsluhu

nástěnka sdružení
• Štěpán zařídí, aby se na nástěnce vedle Humra vyvěsily základní informace o StFHS
kopírování a tisk
• Tom zjistí, jestli by nám fakulta neposkytla možnost vytisknout si u nich na jejich
náklady určité množství stran
Komunikace
• byl založen e-mail studenti.fhs@email.cz
• Hanďa zařídí skupinu na google.grups (GG)
• vše bude umístěno tam a veškerá komunikace půjde přes GG
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Prezenční listina ze dne 8.10.2009
Jméno a příjmení
Tomáš Gregor

Adresa

Podpis

Vojtěch Kračmar

Pavlína Kroupová

Hana Kučerová

Tereza Lišková

Štěpán Sedláček

Jan Skovajsa

Veronika Spišáková

Anna Stiborová

Aneta Veselská

Tereza Vintrová

Veronika Spišáková, Tomáš Gregor, Hana Kučerová, Pavlína Kroupová, Anna Stiborová,
Tereza Lišková, Vojtěch Kračmar, Aneta Veselská, Jan Skovajsa, Štěpán Sedláček, Tereza
Vintrová
V Praze dne 7.10.2009

……………………………….
Tomáš Gregor
zapisovatel
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…………………………….
Anna Stiborová
ověřovatelka
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