Schůze výkonného výboru České asociace go, z. s.
Praha 4. listopadu 2019
Přítomni: Jan Hora (JH), Adriana Tomšů (AT), Dušan Jánsky (DJ), Michal Zubalík (MZ), Jaroslav
Kotowski (JK)
Nepřítomni: Přísedící: Thierry Defer (TD), Ondřej Kruml
Přítomna byla nadpoloviční většina členů výboru, schůze byla usnášeníschopná. Schůze začala v
20:00 a skončila v 22:00
1. Předání dokumentů, účetnictví a ostatního mezi starým a novým výborem
•

dokončeno předání elektronických dokumentů (upozorněno na některé chybějící)

•

předány daňové doklady od Michala Timka JK včetně přihlášek do Čago
◦ Smlouva s Fiem
◦ Smlouva s Pískem

•

Razítka, přístupy k bankovním účtům - zodpovědné osoby: JK, JH
◦ Předáno razítko od TD
◦ Zařídit přístup k bankovním účtům

2. Knihovna - zodpovědná osoba: DJ
•

zjistí aktuální stav, postará se o seznam knih

•

postarat se o nové uskladnění a zajistit spolupracovníky, kteří by zajišťovali realizaci
výpůjček poptávaných knih

•

připravit přehled nevrácených výpůjček

3. Archiv dokumentů - zodpovědná osoba: JK
•

vytvoření struktury dokumentů - struktura bude nadále konzultována v rámci výboru

•

roky budou vnořené

4. Členská databáze - zodpovědné osoby: MZ, DJ
•

vytvoření na základě dostupných dokumentů, informací

•

dopočtení gobanligy

5. Účetnictví – zodpovědné osoby: JK, JH, MZ
•

účetnictví za rok 2019 proběhne na začátku roku 2020 (rok 2019 - dokončí starý výbor)

•

předáno účetnictví za roky 2017, 2018

•

Pravděpodobně se zůstane u externě vedeného účetnictví (oproti původnímu plánu, že ho
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povede DJ)
•

MZ prověří možnou budoucí účetní

6. Nová přihlášku do ČAGO - zodpovědná osoba: JK
•

nutnost vytvořit novou přihlášku

7. MR žen - zodpovědná osoby: JK, JH
•

vzhledem k nulovému ukotvení v řádech nebude dále jakákoliv podmínka na účast na
turnajích v daném roce (prodiskutuje se na příští valné hromadě)

•

bude vytvořen návrh na směrnice řešící MR žen – JK
◦ bude připomínkován výborem a poté předložen na valné hromadě

•

komise STK řeší podnět k MR – zodpovědná osoba: MZ, JH
◦ na základě několika stížností k propozicím MR žen v Liberci MZ vyřeší úpravu propozic
> výsledek: MR žen bude přesunuto ve stejném termínu do Prahy (JH)

8. MR párů
•

rozhodnutí definitivního termínu: 11.1.2020 a 1.2. 2020 - zodpovědné osoby: MZ, JK, DJ
> výsledek: termín bude 1.-2.2.2020

•

rozhodnutí o systému kvalifikace na World Pair Go Cup (2020/7 - JP: Atami) - zodpovědné
osoby: MZ, JK, DJ
> výsledek: reprezentanti budou vybráni dle aktuálního žebříčku párů

9. Turnaj v Blansku
•

není jasný termín turnaje - čeká se na vyjádření organizátora
> výsledek: turnaj bude v termínu: 7.-8.3.2020

10. Vizitky – zodpovědná osoba: JH
•

Obsah: jméno, mobil, email, ico, webovky

•

Domluvený počet vizitek na člena výboru: 30/15 CZ/EN

11. Založení LinkedIn profilu čago - zodpovědná osoba: AT
12. MEJ 2021 Praha (a okolí)
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•

zahájena diskuze

•

zajištění nezbytných informací - zodpovědná osoba: JK

•

začne se pracovat na grantech a zajištění hracího místa

13. EGC 2021 – 2022
•

MZ zjišťuje možnosti pro rok 2021 v Ostravě
> výsledek: definitivně rozhodnuto o podání kandidatury pro rok 2022, rok 2021 se
kandidovat nebude

15. Změna adresy asociace
•

na žádost Lenky a Vládi Daňkových bude zřízena nová adresa asociace

Zapsal: Jaroslav Kotowski
Revidoval: Jan Hora

Česká asociace go, z.s.
U Hájovny 11, 18200 Praha 8
IČ: 47003073
Registrace: 1. 11. 1991 VSC/1-8252/91R
Fio banka, č. ú. 2001135934/2010

Jan Hora, předseda
email: president@goweb.cz
www.goweb.cz

