STŘEDISKOVÁ RADA 6.11.2011
Přítomni: Vilém, Hurva, Štěpán, Permoník, Pepek, Radek, Míša, Tera, Petrák, Šmako, Pekoš
Omluveni: Bíďa, Sysel, Karel
1) Pochvala podzimek (organizátorů)
2) ŘÍJEN 2011 Oddíly
30.DBO(Tera): kolová výprava, kde byli spíš starší
filmový klub – dobrý
94.BO(Pepek): magic knights – dobrý
lanové aktivity pro družiny – dobrý
předání oddílu – dost dobrý
Roverský kmen (Pepek): škola v africe na Moraváku – dobrý
26.11. brigáda na chlébském
3) Nováčci z náboru
30.DBO – dobří lidi, co chodí
94.BO – dobří lidi, co chodí, ale nebyli na podzimkách
Babyskauti – Hurva 3x nebyl, stop stav, ale dá se diskutovat
4) Mikulášská 4.12. asi v 17:00: Míša
Napsat, co potřebujeme, disciplíny, více na radě o mikulášské
Děti z podklášteří pozvat na mikulášskou v Brně: Štěpán
5) Šmako: 3 holky a 2 kluci udělali rádcák
6) Fotokomora: je vyřešeno, čeká se na Pepu, až odstěhuje svoje věci.
7) Chlébské: proběhla brigáda – dřevo a úklid, dobrý
8) Exkurze do Osvětimi: již je i pozvánka – Janka
9) Místostarosta poslal email Vilémovi, jestli nemáme kontakty na lidi ze zahraničí: Rodina
Ouježští a Permoník možná něco mají
10) Čajovna v klubovně 94.BO: v listopadu se jede zařizovat
11) 30.DBO odevzdali skutečnost táborů podrobně, za 94.BO má podrobnou skutečnost odevzdat
Karel – 15.11. DEADLINE
12) Vilém: málo informací na stránkách 94.BO, Radek říkal, že to byla náhoda, že je to v pohodě.
13) Byli stanoveny částky pro registraci: za 94.BO dělá registraci Krtek, za 30.DBO (si bohužel
nepamatuju, kdo to je prosím Teru aby ji to připomněl)
14) Permoník si bere jednání o nástěnkách v Židenicích
15) Pepek napíše zápis o škole v Africe do Židlického zpravodaje
16) Setkání v areálu: Vilém připomene Nesybovi, aby se jednalo (předtím zavolá Permonovi, aby
zjistil jestli už se něco pohlo)
17) Žádosti o dotace: stihlo se, dost dobrý
18) Fotosoutěž: v kroji do 31.3 2012 DEADLINE
19) Renovace bílích stanů (impregnace) – Pekoš a Permoník
20) Štěpán: byl na dnu předsednictví – ironicky říkal, že to bylo dost dobrý. Okres hledá někoho,
kdo by organizoval závod vlčat a světlušek
21) Permoník odveze na opravu raft
22) Žirafa: akce pro rádce za odměnu: 20.1.2012, výroba videa pro skauty 15 let. Za 30.DBO
přihlašuje Šmako za 94.BO Petrák

23) Okres nám dal dotace 30 500 kč.
24) Revize účetnictví: udělá revizní komise, poté je potřeba se ozvat (asi Jarce), víc zjistí Vilém
Zapsal Petrák

