Občanské sdružení bubakov.net

Zápis ze schůze členů – 6. 12. 2006

1. Zahájeni
Miroslav Vachek , coby Radou sdružení určený Předsedající schůze, zahájil Schůzi členů.
Konstatoval, že schůze je usnášeníschopná – přítomno 13 členů seniorů z celkového
počtu 22. Kvórum pro přijetí usnesení nevyžadující zvláštní většinu je 7 hlasů.
Předsedající schůze seznámil účastníky schůze se způsobem hlasování:
• Po oznámení začátku hlasování budou hlasovat jen ti, kteří jsou proti.
• U ostatních se předpokládá, že hlasují pro.
• Neexistuje žádné zdržení se hlasování.
• Na vyjádření NE bude minimálně 10 sec.
• Po té předsedající schůze oznámí, zda bylo usnesení přijato či nikoliv.
Posléze byl všem přítomným připomenut program jednání schůze:
• Členské příspěvky
• Volba revizora
• Propojení sítí s Klfree
• Manifest sdružení
2. Členské příspěvky
Předseda sdružení seznámil přítomné s návrhem nové úpravy příspěvků. Po krátké
diskusi byl všemi přítomnými členy seniory schválen pozměněný návrh v tomto znění:
S platností od 1.1.2007 jsou stanoveny tyto měsíční členské příspěvky:
220,- Kč – měsíční členský příspěvek pro členy nezařazené v následujících
skupinách,
0,- Kč – členský příspěvek pro správce AP, neziskové a veřejně prospěšné organizace
(není nárokový a o jeho přiznání rozhoduje rada sdružení),
30,- Kč – členský příspěvek pro člena, který se vzdal práva na připojení k místní síti
sdružení na dobu delší 2 měsíců (rozhoduje rada nebo předseda).
Příspěvky jsou splatné do 10. dne měsíce, na který se platí (např. příspěvky za leden
jsou splatné do 10. ledna).
Jedinou změnou oproti stávajícímu stavu je zavedení 30korunového příspěvku pro
sympatizující členy, kteří by se mohli rekrutovat např. z řad rodinných příslušníků
stávajících členů, s nimiž žijí ve společné domácnosti.
•

3. Volba revizora
Jediným kandidátem byl Michal Laža. Proti hlasoval jeden ze 14 přítomných členů
seniorů. Michal Laža byl zvolen revizorem.
4. Propojení sítí s Klfree
Jiří Zelenka seznámil přítomné s možností propojení sítí s Klfreea o jistém trendu
v propojování sítí občanských sdružení (Klfree, Pilsfree atd.) Po bouřlivé diskusi se
přistoupilo k hlasování. Proti se vyslovilo 10 z 15 přítomných členů seniorů – návrh nebyl
přijat.
5. Manifest sdružení
Pavel Novák představil svůj návrh manifestu sdružení. Mělo by se jednat o dokument,
který jasně vymezuje cíle a záměry sdružení, mj. podpora vývoje svobodného SW, popř.

dalších veřejně prospěšných aktivit. Po diskusi s ostatními členy předkladatel návrh
z jednání schůze stáhl s tím, že bude dopracován a předložen v nové podobě.
6. Závěr
Po vyčerpání programu schůze členů byla schůze ukončena.

Zapsal: Petr Novák

