ZÁPIS Z 1. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA +/-FEL
Celkově 8. schůze představenstva od začátku působení klubu

Dne 14. 1. 2020 v místnosti T2:C3-52 (Fakulta elektrotechnická, Technická 2,
Praha 6)
Schůze začala 16:20
Přítomni:
Michaela Makešová – člen představenstva
Martin Šťastný – člen představenstva
Tomáš Pivoňka – člen představenstva
Alma Deleut – host
Tomáš Drábek – host
Petr Veselý – host, zapisovatel
Usnesení 20-01-01
Představenstvo +/-FEL schvaluje program schůze ve znění:
1)
2)
3)
4)
5)

Schválení programu zasedání
Schválení zápisu z minulého zasedání 24. 10. 2019
Volba předsedy
Volba místopředsedy
Různé

3–0–0 Usnesení přijato

Usnesení 20-01-02:
Představenstvo +/-FEL schvaluje zápis 3. schůze předchozího představenstva ze dne 24. 10. 2019. Tento
dokument byl všem členům představenstva k dispozici k nahlédnutí a připomínkování na cloudovém
úložišti, zároveň byl zveřejněn na webových stránkách klubu a označen jako neschválený.
3–0–0 Usnesení přijato

Volba předsedy
Krátká debata o tom, kdo by měl být budoucím předsedou, vzhledem k vytížení Míši je navržen Martin s touto
vizí:
„Být více vidět (hlavně na FEL), nabrat více skutečně aktivních členů, propojovat +/-FEL s dalšími kluby a
rozvíjet spolupráci v rámci SU, spolupráce s CZM, rozvést projekt HELP – hlavní budoucnost klubu, pořádat
teambuildingové akce pro aktivní členy, vznik nových akcí, lepší vztahy s vedením a PR.“
Usnesení 20-01-03
Představenstvo klubu +/-FEL volí ze svého středu Martina Šťastného jako svého předsedu pro funkční
období 1. 1. – 31. 12. 2020.
3–0–0 Usnesení přijato

1

Volba místopředsedy
Nově zvolený předseda přebírá vedení schůze a rovnou navrhuje Míšu na post místopředsedy. Míša souhlasí s
tím, že bude ochotna se starat o finance, rozvoj HELP! a doučovacího kroužku a zkusí vymyslet nový koncept
seznamovacího kurzu.

Usnesení 20-01-04
Představenstvo klubu +/-FEL volí ze svého středu Michaelu Lachmanovou jako svého místopředsedu
pro funkční období 1. 1. – 31. 12. 2020.
3–0–0 Usnesení přijato

Různé
Míša navrhuje mít člena zodpovědného za komunikaci s SU a na legislativu a správu registrací.
Tomáš Drábek připomíná Gaudeamus s ohledem na to, aby v prezentaci fakulty byl zmíněn klub, což Martin
přislíbil, stejně jako spolupráci s PR na DOD FEL.
Dále je prodiskutován teambuilding, deskové hry a LAN párty. Míša navrhuje do budoucna víkendovku.
Schůze ukončena 16:50

Zapsal: Petr Veselý
Tento zápis byl schválen představenstvem +/-FEL dne 28. 2. 2020
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