Zápis ze schůze Představenstva FIT++
dne 29.12.2020 na platformě MS Teams
18:07 - Martin Pilný (dále Martin) všechny vítá a zahajuje první online schůzi.
Jan Pokorný (dále Čenda) upozorňuje, že by se měl schválit program před
projednáním zápisu z minula
Martin souhlasí a dodává, že je kapku rozespalý z nedostatku spánku.
Probíhá identifikace členů představenstva na záznam.

1. Schválení programu schůze
Usnesení 19-01
Představenstvo FIT++ schvaluje program zasedání ve znění:
1. Schválení programu zasedání (typ: hlasování, čas: 1 minuta)
2. Schválení zápisu z předešlého zasedání (typ: hlasování, čas: 1 minuta)
3. Schválení nového Volebního řádu (typ: hlasování, čas 10 minut)
4. Schválení volební komise (typ: hlasování, čas 10 minut)
5. Schválení počtu členů představenstva pro volební období 2020/2021 (typ:
hlasování, čas 10 minut)
6. Různé (typ: diskuze, čas: 15 minut)
5-0-0 Přijato
Martinovi došlo, že do chatu poslal program zasedání z minulého zasedání. Doufá, že
to nevadí a nikdo nechce bojkotovat zasedání. Radoslav Kondáč (dále Rado) se ptá, zda
může bojkotovat. Je požádán, ať to nedělá.

2. Schválení zápisu ze zasedání 27. 8. 2020
V zápisu je Radova poznámka. Již neví, co tím myslel, a myslí, že nyní to je již
bezpředmětné, takže to navrhuje odstranit. Jarda navrhuje odstranit podbarvení
několika částí textu. Martin souhlasí.

Usnesení 19-02
Představenstvo FIT++ schvaluje Zápis ze schůze Představenstva 27. 8. 2020.
5-0-0 přijato

3. Schválení nového Volebního řádu
Jirka Hanuš (dále Hany) přidal k dokumentu několik připomínek. Ptá se, zda je
potřeba, aby bylo u distanční volby specifikováno, že můžou hlasovat všichni a pouze
členové klubu. Čenda si myslí, že to tam musí být, Hanyho návrh v dokumentu by
nezajistil anonymitu.
Hany: Jak se zajistí, aby hlasovali pouze členové klubu?
Martin: Tohle je na každém členovi, aby měl na webu FIT++ svůj email.
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Hany: A jak se pak zajistí anonymita, když to bude přes email.
Martin: Hodláme využít appku, kterou použil SiliconHill při volbě předsedy (nemůže
si vzpomenout na jméno)
Rado: ElectionBuddy
Hany: Ještě jsem tam měl dotaz, jestli neudělat i kombinovanou volbu?
Nemáme zatím dostatečně promakaný volební systém jako některé jiné kluby.
Rozhodně by se to dalo udělat, ale teď bychom nepokryli všechny edge-casy a je to spíš
úkol pro další představenstvo.
Martin děkuje Standovi Jeřábkovi, že v návrhu opravil gramatické a typografické
chyby.

Usnesení 19-03
Představenstvo FIT++ schvaluje Volební řád zaslaný do kanálu #general na Slacku
klubu FIT++ 27.12.2020.
5-0-0 přijato

4. Schválení volební komise
Martin Pilný navrhuje volební komisi ve složení Vendula Hájková, Jaroslav Kříž a
Martin Němec.
Jarda se ptá, jestli Martin Němec nechce kandidovat. Nechce, má toho teď hodně.
*krátké povídání, kde je Ála hejtící*
Několik lidí řeklo po sobě “Prohrál jsem”. Martin se ztrácí.
Čenda se ptá, jak to bude se záznamem. Na webu snad být nemusí, spíš uložit na
Google Drive.
Čenda: Jak to bude s volebními termíny? Budeš vyhlašovat 3 termíny?
Martin: Konkrétní termíny jsou na volební komisi.
Alča: Bude diskuze s kandidáty?
Martin: Měla by být, ale organizaci bych nechal na volební komisi.
Rado: Dá se v ElectionBuddy nastavit délka voleb 3 dny?
Martin: Mělo to spouta hejblátek a šoupátek, budeme mít střední verzi za 500 Kč.
Nenapadlo mě tohle zkontrolovat, bral jsem to jako samozřejmost.
Čenda: Budeme muset pak schvalovat platbu za volby.
Jarda: Nepodléhá to schválení.
Martin: Snad to dobře dopadne

Usnesení 19-04
Představenstvo FIT++ schvaluje volební komisi ve složení: Vendula Hájková, Jaroslav
Kříž a Martin Němec.
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5. Schválení počtu členů představenstva pro volební období
2020/2021
Martin navrhuje se 5 členů.
*probíhá debata nad počtem lidí v představenstvu, případech, kdy by nebylo dost lidí a
kdo by potenciálně kandidoval*
Věříme, že se lidi najdou, jako každý rok.

Usnesení 19-05
Představenstvo FIT++ schvaluje počet členů představenstva klubu na 5 členů pro
volební období 21/22.
5-0-0 přijato

6. Různé
Probíhá diskuze nad rezignací Martina z funkce předsedy, kvůli kandidatuře na
místopředsedu klubu SiliconHill. Martin svolá představenstvo na začátku ledna, kde
složí mandát.
18:51 - Lucka Procházková se připojila
Zdravíme Milana, Rado chce Comic Sans, Čenda chce font Webdings a nadpisy
WordArtem
Čenda: K
 do bude dělat výroční zprávu?
Martin: Je to na domluvě. Zvykem je, aby ji napsal dosluhující předseda a odevzdal
současný předseda.
Martin: N
 a Álu po mé rezignaci přejdou všechny mé práva a povinnosti, jako předsedy
Rado: Jaké všechny povinnosti?
Martin: Předsedy, zkoušky za mě skládat nebude. I když nechceš mi Álo psát
bakalářku?
Tomáš Nováček (dále Tomáš): Já tě slyším *hrozící prstem*
*Martin se krčí před Tomášovým hrozením*
Martin: Do záznamu, to byl vtip. Bakalářku píšu sám.
Tomáš: Myslíš nepíšeš.
Rado se má dobře. Martin taky, koupil si přistýlku. Ála si plete přistýlku a podestýlku.
* dále si povídáme o možných kandidátech do představenstva*
19:04  Schůze ukončena
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