Zápis ze 6. schůze výboru Českého křeččího klubu
Datum a místo konání: 10.04.2020, Praha

Přítomní:
Lucie Bláhová – předsedkyně výboru
Joanna Svačinová – pokladník
Po prezenci byl předsedkyní výboru předložen program výborové schůze v následující podobě:
1. Zahájení schůze výboru.
2. Volba předsedajícího a zapisovatele.
3. Schválení programu schůze výboru.
4. Výsledky hlasování per rollam a z toho vyplývající další kroky.
5. Přípomínky členů k Stanovám, Etickému kodexu a Výstavnímu řádu.
6. Vzhled webu – nová struktura, doplnění obsahu
7. Komunikace na sociálních sítích – soutěže, diskuse apod.
8. Diskuse.
9. Závěr
1.

Zahájení výborové schůze
Schůze byla zahájena v 19.40 na skype z důvodu trvajícího nouzového stavu v ČR a nařízení
vlády o omezení volného pohybu osob.

2.

Volba předsedajícího a zapisovatele
Předsedajícím byla zvolena Lucie Bláhová, zapisovatelem byla zvolena Joanna Svačinová. Bylo
konstatováno, že vzhledem k nadpoloviční většině přítomných členu je schůze
usnášeníschopná.

3.

Schválení programu schůze výboru
Předložený program výborové schůze byl schválen

4.

Výsledky hlasování per rollam a z toho vyplývající další kroky.
Ve dnech 25. 3. 2020 – 9. 4. 2020 proběhlo hlasování per rollam týkající se návrhu usnesení:
Návrh č. 1
Z důvodu zajištění plné funkčnosti výboru spolku Český křeččí klub, z. s. souhlasím s tím, aby
byla umožněna výjimka týkající se volby člena výboru v hlasování mimo zasedání (per rollam)
dle článku VII stanov spolku.
Hlasování se zúčastnilo 31 z 54 oprávněných členů spolku.
Výsledky hlasování: 30 členů se vyslovilo pro přijetí návrhu, 1 člen se zdržel hlasování.
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato dne 10. 4. 2020

Další postup:
• Všichni členové obdrží protokol o hlasování per rollam a zároveň budou oslovení, aby
případně nahlásili svou kandidaturu na post místopředsedy klubu.
• Ke kandidatuře připojí krátký motivační dopis, který umožní ostatním členům se lépe
rozhodnout pro daného kandidáta.
• Termín pro zasílání kandidatur: 7 dnů.
• Následně bude členům poslán mail s informacemi o všech přihlášených kandidátech a
zároveň návrh na hlasování per rollam, v němž by se měli jednoznačně vyslovit pro daného
kandidáta.
• O termínu hlasování per rollam budeme členy informovat neprodleně po zpracování všech
přijatých kandidatur.

5.

Přípomínky členů k Stanovám, Etickému kodexu a Výstavnímu řádu.
•
•
•

Připomínky ke Stanovám, Etickému kodexu a Výstavnímu řádu zaslaly: Alžběta Veselá,
Kateřina Ungrová a Jana Matějková.
Připomínky byly zpracovány a budou zaslány všem členům, aby se k nim mohli případně
vyjádřit.
Změny do dokumentů zapracujeme, jakmile bude řádně zvolen třetí člen výboru.

6.

Vzhled webu – nová struktura, doplnění obsahu
Webové stránky zveřejněné 16. 3. nejsou zatím zcela dokončené, na obsahu neustále
pracujeme. Tento týden byl změněn vzhled a částečně i struktura webu z důvodu
optimalizace jeho funkčnosti. Dále budou postupně doplňovány články s různou tematikou –
jednotlivé druhy křečků, ubikace a jejich vybavení, zdraví a nemoci, seznam veterinářů apod.
Pro články od jednotlivých chovatelů bude zřízená samostatná rubrika, dále se budeme snažit
přidat rubriku pro inzerci.

7.

Komunikace na sociálních sítích – soutěže, diskuse apod.
Sociální sítě klubu – na Facebooku se budeme snažit psát krátké příspěvky o aktuálním dění.
Dále až bude výbor kompletní, prodiskutujeme různé formy soutěží a anket.

8.

Diskuze
• Od managerky veletrhu FOR PETS přišel v pátek 3. 4. mail s novým termínem, ve kterém by se
měl uskutečnit. Termín byl stanoven na 3. – 6. 9. 2020. Termín byl po oslovení posuzovatelek
klubem potvrzen. Po zvolení třetího člena výboru začneme řešit přípravu na veletrh a
speciální výstavu, zejména propagační předměty, doprovodný program apod.
• V současné době probíhá intenzivní práce na účetnictví klubu a přípravě daňového přiznání.

Členové výboru se na všech projednávaných bodech jednomyslně shodli.
Schůze byla ukončena ve 20.40
zapsala: Joanna Svačinová
V Praze, dne 10.04.2020

