17. 08. 2020
QCafé

Zápis ze schůze
Začátek: 18:30
Přítomní členové představenstva:

Jan Rozkošný
Martin Kašpar
Pavel Král

přítomní členové organizačního týmu:

Lucie Bartůňková

1)

Úvodní oznámení

Na pikniku v rámci Prague pride a na pravidelném setkání v Riegrových sadech jsme
přijali do klubu 11 nových členů.
2)

Akce

Během týdne vypíšeme anketu a podle ní se rozhodne, jestli v září uspořádáme
pravidelné setkání ještě venku jako piknik, nebo uvnitř na novém místě.
V září uspořádáme ještě jeden táborák a to 2. října
Termín podzimní chaloupky připadá na 9. – 11. října.
V říjnu uspořádáme taky „Seznamovák pro prváky“. Akce proběhne někdy v týdnu
19. - 23. října v baru Klub 21. Konkrétní datum bude stanoveno na schůzi v září. Návrh,
uspořádat akci samostatně, byl přijat na základě hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se.
3)

Propagační materiály

Chtěli bychom pořídit větší banner/vlajku/rollup, kde by bylo logo galibi společně
s textem a odkazy na naše webové stránky a také motto, popřípadě krátká specifikace klubu.
Od člena byl vznesen návrh na pořízení a zafinancování materiálů jako dar. Další jednání bude
probíhat na schůzi v září i s hosty.
4)

Oficiální barvy galbi
Zjistit, zda dohledáme původní barevný logomanuál.

5)

Instagram

Vždy zhruba 10 – 14 dní před začátkem akce přidat příspěvek o konané akci. Průběžně
připomínat akce.
6)

HR skupinka

Přišel infomail. Odpověděli jsme, že mezi sebou nemáme dostatek lidí a případně může
SU kontaktovat přímo předsedu.
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7)

Volby do představenstva 2020

Máme pár kandidátů. Předseda se s nimi osobně spojí a zjistí, jaké mají plány a co si
od klubu představují a co očekávají.
8)

Změny ve stanovách
Předseda člen představenstva?
Počet členů představenstva?
Zatím jen návrhy a diskuze. Na schůzi v září budou stanovy probírány více.

9)

Různé

Vytvoření jednoduchých mapek s místy, kde pořádáme pikniky a táborák pro lepší
navigaci lidí na konanou akci a bude používaná jako vzorová.

Konec:

20:45

Zápis provedl/a:

Lucie Bartůňková
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