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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SSK 01/2014
Datum konání: pátek 8. srpna 2014 od 18,30 hodin
Místo: areál KB Biatlonu 120 v Liberci
Účast : Mikulčíková, Zerzánová, Mikulčík, host Regner
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Krátká informace o stavu registrace klubu
Výběr klubových příspěvků
Termíny výborových schůzí
Termíny pravidelných setkání členů klubu
Klubové akce mimo akcí střeleckých
Zajištění závodů a grantových akcí, dříve pořádaných SSK Ruprechtice

ad 1) Informoval pan Regner – zatím registrace na ČSS včetně seznamu členů. Dále je třeba
urychleně zajistit IČ a potom všechny potřebné kroky – znak, razítko, zbraně. Zajistí Regner
ad 2) Klubové příspěvky budou vybírány ve výši 1200,- Kč ročně zásadně v pololetních
termínech. Evidence hospodářka klubu. Doplacení tohoto pololetí po domluvě s panem
Janouškem (někdo má již zaplaceno do konce roku). Na první pololetí nového roku do konce
ledna 2015, aby mohly být zaplaceny svazové příspěvky.
ad 3) Termíny pravidelných měsíčních schůzí výboru klubu stanoví členové výboru na začátku
měsíce září. Bude dáno na vědomí všem členům, aby po domluvě mohli event. přednést na
schůzi výboru klubu své požadavky.
ad 4) Bylo navrženo, aby se členové klubu pravidelně jednou měsíčně setkávali ve střeleckém
areálu na společné neformální posezení včetně rodinných příslušníků – termín stanoví výbor
klubu na začátku září.
ad 5) Bylo dohodnuto pořádat nepravidelné nestřelecké akce (výlety, lyže, brusle, knihovna
apod.). Zajistí Mikulčík.
ad 6) Vzhledem k tomu, že první akcí je Střelecký týden pro malé i velké již v první polovině září,
je třeba urychleně uzavřít s SSK Ruprechtice dohodu o vzájemné spolupráci při všech již
naplánovaných nebo obvyklých akcích (vzduchovková liga, GP Liberec). Pokud by se SSK
Ruprechtice nechtěl na těchto akcích podílet, je třeba připravit vše tak, abychom akce
uskutečnili sami. Zajistí předseda klubu.
V Liberci 8.8. 2014

Hynek Mikulčík, předseda klubu

