02. 07. 2020
QCafé

Zápis ze schůze
Začátek: 18:40
Přítomní členové představenstva:

Jan Rozkošný
Martin Kašpar
Pavel Král

přítomní členové organizačního týmu:

Lucie Bartůňková

1)

Prague Pride – piknik na Střeleckém ostrově. Termín je daný na 6. 8. 2020 od 15:00 do
21:00.

2)

Hlášením o stavu klubu za 1. polovinu roku 2020 – odevzdáno

3)

Dotazník – 37 odpovědí. Nejoblíbenější akce jsou Pravidelná setkání, Táboráky a Galibi
voda. Podrobnější vyhodnocení později.

4)

Webové stránky – Lucka provedla navržené úpravy dle 1. etapy plánu na změnu
webových stránek.
Další změny v rámci 2. etapy:
- barvy (nejspíš není použitý správný odstín jako na logu)
- menší úpravy názvů
- správné členění dokumentů

5)

Stanovy klubu – Honza navrhnul úpravu stanov – zatím pracovní verze.
Navržené změny:
- smazat spolupráci s ČZÚ
- přidat Interní předpis č. 3 o tom, jakým způsobem bude rušeno členství (dlouhodobá
neúčast, nedodržování pravidel, apod.)

6)

Galibi organizace – kdo je členem galibi organizace? Organizace není stanovená
Interním předpisem klubu. Slouží tedy jen pro informování a pro získání více názorů od
lidí, kteří se alespoň nějakým způsobem podíleli / podílejí na činnosti klubu.

7)

Akce – léto 2020 – výlet do ZOO – zrušen, Táborák – předběžný termín 21. 8. 2020,
Výlety v průběhu července a srpna jsme prozatím zrušili. Předběžná domluva je uspořádat
výlet buď koncem srpna, nebo v září. Červencové a srpnové pravidelné setkání bude
formou pikniku v Riegrových sadech. Za nepříznivého počasí bude piknik nahrazen
tradičním pravidelným setkáním v baru YoCafé.

8)

Propagační materiály – Lucka přepošle Honzovi propagační leták. Je potřeba jeho
aktualizace (nejlépe do Prague Pride).

9)

Různé – aktualizovat text u organizací, se kterými spolupracujeme. Napsat článek o naší
činnosti klubu pro Nakluky.cz.
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10) Diskuze – změna baru / místa pro pravidelná setkání od září (návrhy: Klub 21, Patra,
Saints, QCafé, Piano bar).
Instagram – je potřeba být více aktivní na sociálních sítích a přidávat častěji příspěvky
z akcí, upoutávky na akce, aby sledující byli informování o tom, že se daná akce koná.
Zkusit oslovit nějaké členy a požádat o sdílení příspěvků.
Seznamovák pro prváky – akce se letos konat bude v říjnu. Předběžný termín
8. 10. 2020. Zatím není jasno, zda akci uspořádáme samostatně, nebo společně se
spolkem Charlie. Místo bychom domluvili nejspíš Klub 21.

Konec:

20:30

Zápis provedl/a:

Lucie Bartůňková
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