Zápis ze schůze Představenstva FIT++
dne 09. 07. 2019 v Recharging Baru (Strahov)
19:19 - Jarda zahajuje schůzi ťuknutím Kofoly o piva a Kofoly.

1. Schválení programu schůze
Usnesení 12-01
Představenstvo FIT++ schvaluje program zasedání ve znění:
1. Schválení programu zasedání (typ: hlasování, čas: 1 minuta)
2. Schválení zápisu schůze z 27. 2. 2019 (typ: hlasování, čas: 1 minuta)
3. Diskuze o členství a volbách (typ: diskuze, čas: 60 minut)
4. Propagační materiál - trička, rollup, další merch (typ: diskuze, čas: 20 minut)
5. Různé (typ: diskuze, čas: 15 minut)
5-0-0 Přijato

2. Schválení zápisu schůze z 27. 2. 2019
Usnesení 12-02
Představenstvo FIT++ schvaluje Zápis ze schůze Představenstva 27. 2. 2019.
5-0-0 přijato

3. Diskuze o členství a volbách
19:30 - Jarda nadhazuje diskuzi o členství ve FIT++ slovy: „Máme mnoho ‚mrtvých
duší‘ a je třeba to vyřešit.“ Navrhuje zavést do stanov zavést pojem aktivní členství,
nebo naopak zkrátit dobu trvání členství.
19:31 - M. Kurka: „Někteří členové například ukončí studium či dostudují a neřeší
ukončení členství ve FIT++. Problém by se dal velmi jednoduše vyřešit tím, že by se
udržoval aktivní přehled nad všemi lidmi (popřípadě třeba tímto úkolem pověřit
jednotlivce nebo skupinu), aby hlídali průběžně členy, zda jsou aktivní a případně s
nimi řešili jejich další setrvání.“
Milan dále nechce, aby vznikaly stanovy typu „definice aktivního člena“ atd.
19:34 - S.Jeřábek: „Zkrácení by bylo taky rozumný důvod, ale má to všechno svoje
úskalí. Nelíbí se mi úplně idea řešení, že se mezi členy vybírají ‚lepší lidi‘.“
19:35 - M.Němec a M.Petráň: „A co myšlenka ranking systému?“
J. Kříž: „Nejlepší by bylo napsat všem spam mail a ideálně aby na něj lidi odpověděli.“
M. Kurka navrhuje vytvoření funkce/aplikace, která by členy průběžně (v nějakém
delším časovém intervalu) pingovala o informací o členství v klubu. Zároveň by se
touto cestou mohli selektovat lidi, kteří nejsou aktivní.
19:37  M. Pilný odchází odnést vyčistit pípu
19:39 - J. Kříž: „Ruší se vězením členství?“
M. Kurka uvádí, že reálně většina lidí nemá povědomí o existenci stanov FIT++ či
stanov SU. Proto se mu zdá vhodná myšlenka pingovacích mailů v určitých
intervalech. Ála a Jarda souhlasí.
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19:42 - Jarda dělá: „Kšc!“
M. Kurka podotýká, že by bylo vhodné mít nějaké FAQ pro studenty, aby věděli jak se
dostat do klubu a případně jak klub opustit.
19:43 - M.Petráň navrhuje dát nějaký button pro odhlášení členství na stránkách v
podobě requestu, který by schválil například předseda.
Toto se nelíbí Jardovi, zejména z důvodu zneužitelnosti.
M. Kurka klade důraz na fakt, že psát (sám o sobě) mail předsedovi není úplně ideální,
chtělo by to tento proces co nejvíce zjednodušit, aby člověk nemusel nic podepisovat.
19:46  S.Jeřábek: „Myšlenka buttonu nebo odstoupení z klubu by se mohla vyřešit v
pingovacím mailu, případně stačí napsat na email.“
Nejeden člověk tvrdí, že pingovací email je zatím nejvhodnější volba.
19:49 - J.Kříž: „Bylo by vhodné mít na email nějakou odpovědní lhůtu. Například dva
týdny. Pokud neodpoví, poté propadá členství.“
M.Kurka navrhuje FITrip do Mostu, aby bylo ve výroční zprávě zase napsáno: „v
Mostě“, tedy jako minulý rok.
19:53 - Jarda napíše členům do začátku semestru ping email.
Bylo zjištěno, že stránku FIT++ lajknul „Smažený sýr“.
19:55 - Milan navrhuje zkrácení členství na 3 roky, nicméně i 3 roky jsou dlouhá doba.
Jarda a většina lidí souhlasí s tím zkrácením na 2 roky.
S. Jeřábek: „Za 70 let, ze smrtelné posteli, budu žádat o členství ve FIT++!“
Milan nechápe, že 28 + 70 je rovno 98.
Milan, jakožto mladý člověk, se postará o to, že až Standa umře, tak na jeho hrob
nechá napsat: „Ing. prezident Stanislav Jeřábek“.
20:01 - J.Kříž: „Takže to vypadá tak, že členství se bude zkracovat na 2 roky.“
20:05 - předseda vyhlašuje čurpauzu
20:09  čúrpauza skončila

Usnesení 12-03
Představenstvo FIT++ se shodlo na budoucí úpravě Stanov klubu, konkrétně článku
IV., Členství
4-0-0 přijato

4. Propagační materiály
20:11  Jarda říká, že chtěl muší křídlo nebo rollup, ale asi bude spíš rollup.
Milan připomíná, že by byla vhodná vlajka, neboť je skladná, využitelná a vypadá
dobře. Navíc není ani tolik nákladná.
20:13 - vrátil se Martin Pilný
20:14 - Jarda se ptá Standy, kdy se udělá trip do Českých Heřmanic, aby se provedla
úprava stanov, zatímco Milan prosazuje Most.
20:16 - Milan prohlašuje, abychom změnili rozesazení, protože se nechce
komprimovat a Jarda jménem FIT++ požádal M. Petráně o přesun lavičky.
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20:22 - Milan doporučuje: „Na rollupu bychom měli mít jen pár základní informací a
měl by být jednoduchý. Mělo by tam být především logo, vzor, sítě, na kterých jsme a
podobně. Nic velkého. Nechceme to přeplácané a mohlo by to být i univerzální.“
20:24 - Jarda chce znovu zařídit trička, tentokrát i dámskou verzi. Lid nadšeně
souhlasí. Trička se budou dávat členům, kteří je ještě nemají, aby mohli reprezentovat.
20:25 - Padl dotaz kolik triček se dělalo minulý rok. Milan odpovídá, že jich bylo
zhruba 50. Toto číslo budeme objednávat i tento rok.
20:26  Standa čeká na odpověď maminky na otázku: „Co upečeš, až pojedeme do
Českých Heřmanic?“
20:27 - Milan říká, že za jeho funkčního období došly placky, navrhnul tedy i
objednání placek s motivem „Fiťák inside“ a doporučil stránku: l evneplacky.cz
20:29  Standa navrhuje placku „Standa inside“
20:31 - Milan velmi hluboce rozváděl myšlenku ohledně efektivity a praktičnosti
propagačních předmětů. Proběhla diskuze o otvíráku na klíče, které jsou poměrně
výrazné a vydrží. FIT++ by mělo dbát na kvalitu a využitelnost propagačních
předmětů.
20:35 - J.Matějka přichází s myšlenkou QR kódu na rollupu a myšlenkou dvou vlajek,
jedna klasická do ruky a druhá ve formě transparentu o dvou tyčích (s detailnějšími
informacemi o klubu).

5. Různé
20:37 - Ála říká, že trochu vázne komunikace s exkurzí do Škodovky, chce jí obnovit.
20:38 - J. Matějka by chtěl aktualizovat úvodní fotku (cover photo) na naší veřejné
stránce.
20:39  Alča chce vytvořit alba z akcí na fb stránkách
J. Kříž navrhuje mít tam fotku Standy, který drží klobásu v ruce v zástěře, načež Hany
dodává: „S plackou ‚Standa Inside‘“.
20:41 - J.Matějka říká, že nám Bohemia Interactive nabízí prohlídku jejich kanceláří a
pracoviště v Mníšku pod Brdy s funkčním tankem. Proběhne opětovná propagace v
klubu, abychom věděli, jestli je o podobné akce pořád zájem.
Ze Seznamu ještě neodpověděli, ale je v plánu prohlídka po kancelářích.
Další v pořadí jsou Accenture a Betsys. Zároveň se podařilo kontaktovat startup,
zabývající se job shadowingem. Nabízejí nám možnost si vyzkoušet různé pozice ve
firmách. Dneska měl Jan Matějka se slečnou z tohoto startupu schůzku.
20:47  J. Kříž navrhuje FITrip do Jižních Čech, prohlídku zříceniny, jízdu
úzkokolejkou, prohlídku Československého opevnění, přespání u hradu. Brzy by měla
vzniknout anketa a realizace tohoto FITtripu.
20:49 - Hany nemá perlu na konec. Je rád, že nás vidí.
20:50  Schůze ukončena.
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