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Valná schůze 25. 10. 2014 Praha Libeň
Program:
9,30 Prezence je součástí jako příloha č. 0 tohoto dokumentu
- nejsme usnášeníschopní
10,00 Zahájení 

1) Pobožnost
2) Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátorů
3) Zpráva předsedkyně SEM v ČR 
4) Hospodářská zpráva – schvaluje se
5) Zpráva revizní komise 
6) Prezentace výroční zprávy – schvaluje se
7) Rozprava ke zprávám
8) Schvalování hospodářské zprávy
9) Schválení výroční zprávy
10) Zprávy předsedů organizačních jednotek
11) Databáze členů
12) Volba revizní komise
13) Rozpravy

Ukončení VS, doprovodný program

Zahájení a vedení valné schůze: Pavel Bláha
Protože nejsme usnášeníschopní, čekáme půl hodiny.

1) Pobožnost: Eva Urbanová a Pavel Bláha: 127 žalm 1 - 2
Prezentace SEM v ČR – Pavel Bláha

2) Volby zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů, schválení programu
- volba zapisovatele: navržena: Šárka Rokosová
kandidátka uzavřena, volba je aklamací, protože žádný aktivní člen nepodal návrh na tajnou
volbu, kvóvum je 5, volba je: 5-0-0
- volba ověřovatele: navrženi: Štěpán Groll, Lia Junová
kandidátka uzavřena, volba je aklamací, kvórum je 5 a volba dopadla: 5-0-0
- hlasování, zda může být host skrutátorem: 5-0-0: Jiří Lukl přijat na kandidáta na skrutátora
- volba skrutátorů: navrženi: Štěpán Groll a Jiří Lukl
kandidátka uzavřena, kvórum: 5, aklamací zvoleni: 5-0-0

schvalování programu: kvórum: 5, výsledek: 4-0-1

3) Zpráva předsedkyně SEM v ČR
- zpráva předsedkyně je přílohou č. 1 tohoto zápisu a přednesla ji Šárka Rokosová (z VZ 2013)
- jednomyslně schváleno (5-0-0 = pro-proti-zdržel se)
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4) Hospodářská zpráva
- zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu a přednesla ji Šárka Rokosová
- hospodaření schváleno (5-0-1) -  příloha č. 3 (splněn bod 8 z programu VS)

5) Zpráva revizní komise 
- zpráva je přílohou č. 4 tohoto zápisu a přednesla ji Šárka Rokosová
- rozprava – chyby v dokladech plynou z neznalosti pořadatelů akcí: jaké srážkové daně se
platí  za  studenty  za  DPP;  je  potřeba  dát  pořadatelům  informace,  co  si  mají  hlídat,  jak
označovat účtenky, apod.

6) Prezentace výroční zprávy
- přednesl Pavel Bláha
7) rozprava: doplnit hospodářské výsledky  
9) podmínečně schválena (5-0-1) – podmínka: doplnit hospodářské výsledky  

10) Zprávy předsedů organizačních jednotek 
Přečtení zpráv předsedů v zastoupení Pavlem Bláhou
a vlastním slovem přednesl Jan Kirschner zprávu: 
SEM Přátelé Herlíkovic (PHSEM) – samostatná zájmová jednotka
- oprava kostela a výměna oken v něm
- vyjednání zápůjčky Kunzárny
- prezentace webu: pratele-herlikovic.evangnet.cz 
- ČNFB – 2 granty 60 tis na okna a 40 tis na pobyt
Bereme zprávy předsedů na vědomí (5-0-1)

11) Databáze členů
- seznámení s fungováním databáze

12) Volba revizní komise
Volební komise = skrutátoři: Lia Junová, Štěpán Groll, Jiří Lukl: zvoleni: 4-0-2
Volby řídí: Štěpán Groll
3 členi na dobu 2 let, kteří nesmí být členy výboru
kandidátka otevřena: Pavel Bláha navrhuje: Daniel Marek, Adam Hamr, Hana Plachá
návrh na uzavření kandidátky 5-0-1
tajná volba – 1 lístek na všechny 3 jména, pro přijetí je třeba 4 hlasy
rozdáno 6 lístků a vrátilo se 6 platných lístků
Daniel Marek: 6 hlasů, Adam Hamr: 6 hlasů, Hana Plachá: 6 hlasů
gratulujeme ke zvolení nové revizní komise
lístky musí být archivovány 3 roky
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Rozpravy:
1) Vybírání příspěvků od samostatných jednotek
- připravit návrh do příští valné schůze:
a) VS pověřuje výbor, aby vyřešil historii vybírání poplatků od jednotlivých OJ a individuálně
to s nimi řešil nadále
b) je třeba provést analýzu vybírání poplatků jednotlivých jednotek a na základě toho upravit
organizační řád SEM ohledně vybírání poplatků – návrh: odvádět příspěvky za aktivní platící
členy, neplatící převézt do neaktivních členů a neodvádět za ně poplatky
- schváleno: (5-0-0)5

2) stanovy – nepodávají se na MV, ale nevíme kam jinam
až to bude schváleno, tak to bude SEM muset vše přepsat v názvech a dát to na vědomí OJ

3) pochvala za weby M-SEM, PH-SEM

4) poděkování za Kemp Martině Musílkové a Štěpánu Grollovi
poděkování Mikimu Erdingerovi a Davidu Šormovi za Pub na Sjezdu mládeže a za stánek na
Sjezdu mládeže Hance Plaché, Pavlu Bláhovi a Tomáši Kouteckému

5) výtka aktualizovat web SEM v ČR

6) BRN dotazy – zodpovídání dotazů brněnské (BRN) organizační jednotky

7) do příští VS apelovat na OJ – připravit si kandidáty do republikového výboru

8) aby se regionální a zájmové jednotky snažili nabírat své členy, aby se mohli účastnit jejich
akcí

9) děkujeme Lie Junové za přípravu občerstvení Valné schůze

10)  ukázka  profilu  člena  na  webu,  který  je  propojený  s databází,  kterou  je  potřeba
aktualizovat

11) MP3 – jsou rozpracované

12) pojištění ČRDM – dát na náš web jednoduchou kuchařku a formulář – jak postupovat
v případě pojistné události

Ukončení VS

Zapsala: Ověřili:

Šárka Rokosová Lia Junová Štěpán Groll
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