Zápis z jednání členské schůze Oblastní skupiny agility
Permoník
konané dne 5. 2. 2011 v Ostravě

Přítomni: členové OSA Permoník dle prezenční listiny, celkem 18 členů
(18 členů oprávněných hlasovat)
Jednání vedla Naděžda Sedláčková, předsedkyně OSA Permoník
1. Členská schůze (dále jen ČS) zvolila:
- Zapisovatele průběhu jednání VČS Petra Gzyla
- Mandátovou a volební komisi ve složení: Jana Wagnerová, Ivana Beláňová,
Ondřej Lembard.
-

Návrhovou komisi ve složení JUDr. Hana Wachsmannová, Ivana Cholevová,
Broňa Mědílková.

2. Naděžda Sedláčková přednesla zprávu o činnosti OSA Permoník
3. Jednotliví instruktoři zhodnotili své výcvikové skupiny a Lenka Sedláčková
přednesla zprávu výcvikáře.
4. Zpráva pokladní byla rozdána všem přítomným. Dotazy na hospodaření
nebyly vzneseny.
5. Ing. Věra Klíšová přednesla zprávu KRK
6. Návrh rozpočtu na rok 2011 byl rozdán všem přítomným. Byl schválen
jednomyslně.
7. Do výboru byli navržení kandidáti: Naděžda Sedláčková, Lenka Sedláčková,
JUDr. Hana Wachsmannová, Ivana Beláňová.
Do KRK byli navrženi kandidáti: Ing. Věra Klíšová, Monika Tyrová, Petr Gzyl,
Ivana Cholevová.
Přítomným členům OSA Permoník byl vysvětlen způsob hlasování, rozdány
hlasovací lístky, kandidáti se stručně představili a proběhla tajná volba
nového výboru a KRK.
8.

Naděžda Sedláčková přednesla návrh Plánu práce na rok 2011.

9.

Mandátová komise seznámila členskou schůzi s výsledkem voleb.
Odevzdáno bylo 18 platných hlasů. Volby do výboru: Naďa Sedláčková
18 hlasů, Lenka Sedláčková 16 hlasů, Hana Wachsmannová 9 hlasů, Ivana
Beláňová 3 hlasy. Volby do KRK: Věra Klíšová 15 hlasů, Monika Tyrová
15 hlasů, Petr Gzyl 11 hlasů, Ivana Cholevová 7 hlasů.
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10. Výbor po krátké poradě oznámil rozdělení funkcí.
Členové výboru pro nove volební období jsou Naděžda Sedláčková
(předseda a pokladní), Lenka Sedláčková (jednatel a výcvikář), JUDr. Hana
Wachsmannová (místopředseda).
Členové kontrolní a revizní komise pro nové volební období jsou Ing. Věra
Klíšová (předseda), Monika Tyrová a Petr Gzyl (členové).
11. Různé.
a) Naďa sdělila členům, že jsou aktualizované podklady, se kterými by bylo
možno se obrátit na sponzory. případní zájemci si materiály mohou vyžádat
u předsedy.
Uvedla možnosti sponzoringu – buď v hotovosti, nebo nákup překážek
apod.
b) Naďa připomněla, že členské příspěvky je potřeba zaplatit do konce března,
jinak je členství končí a člen je povinen zaplatit zápisné jako nový člen.
Zároveň se může stát, že z nedostatku kapacity nebude členům obnoveno
členství až do doby vyřešení personálních problémů.
c) Naďa poděkovala členům za účast na brigádách a požádala o pomoc při
pořádání letošních závodů.
d) Naďa informovala o novém webu.
e) Iveta Kotásková vznesla dotaz, zda by cvičiště nemohlo být na něčí zahradě.
Hana upřesnila, že je potřeba nejdříve získat souhlas okolních vlastníků.
f) Ti, co mají propadlé očkování, byli vyzváni k dodání očkovacího průkazu.
12. JUDr. Hana Wachsmannová přednesla návrh usnesení VČS. Návrh byl
jednomyslně schválen.
V Ostravě dne 5. 2. 2011
Zapsal Petr Gzyl
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