Zápis z 2. členské schůze spolku HARANT
HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., U Stanice 83/3, Praha 6, 161 00

7. 4. 2015 od 17:30, Kulový blesk
Přítomni
Dle prezenční listiny.
HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. (dále „spolek“) má 5 členů,
přítomni byli 4 (80% členů), členská schůze je dle čl. 8 bodu 5 stanov spolku usnášeníschopná,
protože byla přítomna nadpoloviční většina všech členů.

I.
Jednání členské schůze zahájila předsedkyně spolku Lucie Slováková.

II.
Na programu jednání členské schůze byly tyto body:
1. Zpráva o činnosti spolku
2. Zpráva o hospodaření spolku
3. Schválení výroční zprávy spolku
4. Členství ve spolku
5. Budoucí vize a aktivity spolku
6. Připomínky, dotazy a návrhy k diskusi

III.

1. Zpráva o činnosti spolku
Uplynulý rok 2014 byl pro spolek Harant výjimečný. V roce 2014 se totiž uskutečnil historicky
první tábor organizovaný naším spolkem.
První ročník táboru HARANT máme za sebou. Narazili jsme na řadu věcí, které jsme dělali
poprvé a museli se je naučit, ale tak je to vždy, když se něco mění. To vše jsme se však od začátku
snažili brát jako příležitost něco nového se naučit a získat zkušenosti do budoucna.
Na letošní ročník tábora se proto ohlížíme s pozitivními dojmy, a s pocitem, že jsme překonali
počáteční nejistotu a můžeme pokračovat dál.
Členská schůze vzala na vědomí informaci o činnosti spolku.

2. Zpráva o hospodaření spolku
Spolek v roce 2014 pracoval s vyrovnaným rozpočtem. Jediným příjmem spolku byly účastnické
poplatky za letní tábor na Trnávce a byly využity na jeho chod. Veškerý zisk je znovu použit
na činnost a plnění poslání spolku, a to dle stanov spolku.

Příjmy

186 500,- Kč

Výdaje

176 793,- Kč

Stav ke 31. 12. 2014

9 707,- Kč

Členská schůze vzala na vědomí informaci o hospodaření spolku.

3. Schválení výroční zprávy spolku
Byla projednána výroční zpráva za rok 2014. Zprávu představila předsedkyně spolku Lucie
Slováková a doplnil místopředseda spolku Tomáš Novotný.
Na základě připomínek Pavla Matouška bude výroční zpráva upravena.
Členská schůze hlasovala o výroční zprávě spolku Harant za rok 2014.


pro: 4



proti: 0



zdržel se: 0

Členská schůze schválila výroční zprávu spolku Harant za rok 2014.

4. Členství ve spolku

i.

členové

Na základě doporučení Lucie Slovákové byla dle čl. 4 stanov přijata za členku spolku:
1. Barbora Fousková, datum narození: 9. 2. 1990, adresa Evropská 516/10, Praha 6, 160 00.

ii.

orgány spolku

Členská schůze vzala na vědomí odstoupení Kateřiny Pšádové z výboru spolku.
Ve smyslu čl. 9 stanov spolku byla členem výboru spolku zvolena:
1. Barbora Fousková, datum narození: 9. 2. 1990, adresa Evropská 516/10, Praha 6, 160 00.

5. Budoucí vize a aktivity spolku
Členové spolku si dali za úkol svědomitě pracovat na přípravách dalšího ročníku letního tábora,
připravit zajímavý a poučný program pro děti a celotáborovou hru.
Členská schůze ukládá všem členům a sympatizantům spolku, aby se aktivně podíleli na shánění
nových účastníků tábora.

6. Připomínky, dotazy a návrhy k diskusi
Členové spolku prodiskutovali téma a průběh letošní celotáborové hry.

***

V Praze dne 7. 4. 2015

Zápis pořídila: Marie Poláková

Přílohy: Prezenční listina

Ověřila: Lucie Slováková

