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18:02 Schůze začala
Honza vysvětluje jak funguje hlasování na představenstvu.

Usnesení 06-01
Představenstvo FIT++ schvaluje program schůze ve znění:
1. Schválení zápisu ze schůze 13. 12. 2017
2. Volba Předsedy
3. Volba Místopředsedy
4. Různé
5-0-0 Přijato
M. Hošna má výhrady, že to nemusí být usnesení.
Usnesení 06-02
Představenstvo FIT++ schvaluje Zápis ze schůze Představenstva 13. 12. 2017.
5-0-0 Přijato

Volba Předsedy
J. Bittner se ptá, kdo bude předseda?
Hany navrhuje Milana Kurku, protože měl nejhezčí kandidátku, jak obsahově, tak graficky.
Původně Milanovi nevěřil, ale to se změnilo.
M. Hošna se ptá, co je aklamačně
J. Bittner to vysvětluje, že se hlasuje rukama
Usnesení 06-03
Představenstvo FIT++ bude o kandidátech na Předsedu a Místopředsedu hlasovat aklamačně.
5-0-0 Přijato
Hany se ptá, jestli s tím Milan souhlasí
Milan neví, jak se ohledně toho vyjádřit a je pro.
Usnesení 06-04
Představenstvo FIT++ volí Předsedou klubu na funkční období 02/2018–01/2019 Milana Kurku.
5-0-0 Přijato
Gratuluje se Milanovi Kurkovi.
Jen J. Hanuš děkuje J. Bittnerovi za pěknou práci.

Zápis ze schůze Představenstva FIT++
dne 5. 2. 2018 v T9:364

Volba Místopředsedy
Milan navrhuje Míšu Hošnu
Míša souhlasí a navrhuje Hanyho
*Milanovi upadne reflexní páska*
M. Kurka na M. Hošnu - “Podal bys mi, prosím, TO?”
Usnesení 06-05
Představenstvo FIT++ volí Místopředsedou klubu na funkční období 02/2018–01/2019 Michala
Hošnu.
3-0-2 Přijato

Různé
Nikdo nemá žádné otázky na Předsedu ani Místopředsedu.
A. Vitmannová se ptá, jak funguje Představenstvo. J. Hanuš vysvětluje, že alespoň každých 6
měsíců se musí udělat schůze.
J. Hanuš by rád předal svůj post delegáta SU jiným členům. Rád by, aby si každý člen
Představenstva seznámil s SU, protože je tam přátelská atmosféra.
J. Hanuš by se rád sešel a schválil ekonomickou činnost na FIT párty. Vysvětluje, co je
ekonomická činnost. Ptá se, jestli existuje možnost, že by nájem zaplatila fakulta. Rád by, aby
bylo vstupné 50 korun. Michal dělá v AVC – zajištění zvukotechniky. Probírá možné místa, kde
by se akce konala a zkušenosti klubů SU. Ukázka prostor Továrny na Holešovicích.
R. Ježek se ptá, jestli už je vymyšlen nějaký program. J. Hanuš vyjmenovává možný program.
J. Hanuš se ptá, jaký den by se nejvíce zamlouvá. Středa.
M. Kurka vzpomíná na svůj zážitek z loňské FIT párty, kdy šel dolů za lidmi a spatřil definici limit
s doprovodem techno hudby.
J. Hanuš se dívá, kdy budou parlamenty SU.
A. Vitmannová se ptá, jestli by do budoucna nebylo dobré dělat FIT párty 2x do roka?
M. Kurka odpovídá, že ne, že na začátku zimního semestru je hodně jiných párty – Strahov, ...
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R. Ježek navrhuje, že bychom mohli udělat FIT grilovačku na Strahově.
M. Kurka na M. Hošnu: “Když nemáš ty dlouhý vlasy, nemá to efekt.”
Probíhá se možnost FB skupiny vs mailing listu pro hlavní oznámení v klubu, přiklání se spíše
pro mailing list. Komunikace v kanálech na Slacku.
Probírá se Trello, jestli používat nebo ne. Spíš ne – max pro skupinky.
J. Bittner sděluje, že s updatem webu čekáme kvůli GDPR, mělo by být globální řešení z SU.
J. Bittner doporučuje přidat do Stanov právo Představenstvu vyloučit člena klubu za porušení
podmínek a povinností klubu. Představenstvo souhlasí, ale zmiňují, že nechtějí reálně vylučovat
členy, jen mít takovou možnost.
R. Ježek navrhuje, že bychom mohli spolupracovat se Spolkem posluchačů architektury. J.
Bittner konstatuje, že s nima je těžká komunikace, kde např. S. Jeřábek zkoušel marně s nimi
komunikovat.
M. Hošna vysvětluje, jak fungují kluby SU.
19:13 Schůze skončila

