Schůze výkonného výboru České asociace go, z. s.
Místo: Online Messenger, Datum: 17.10. 2022
Přítomni: Jaroslav Kotowski (JK), Adriana Tomšů (AT), Michal Zubalík (MZ), Lenka Daňková
(LD), Tomáš Grosser (TG), Jitka Bártová (JB)
Nepřítomní: Jan Hora (JH), Dušan Jánsky (DJ)
Přísedící:
Přítomna byla nadpoloviční většina členů výboru, schůze byla usnášeníschopná. Schůze začala v
20:00 a skončila v 21:30

● Základní seznámení s dosavadním fungováním a představa nastávajících členů VV o svých
funkcích
○ JK: přiblížení dosavadního fungování, google disk, e-mail, dokument: “Řádné spravování
spolku”
○ Nový VV: seznámení se s prioritami
○ TG: PR, obsah - web, propagace, členská databáze
○ LD: hospodářství
○ JB: web, propagace, děti a mládež
○ AT: rozvoj dětí, předsednictví považuje za výzvu
○ MZ: technické stránka webu, STK
● Volba statutárního orgánu ČAGo
○ Návrh předsedy: Adriana Tomšů: 4 pro, 1 zdržel/a
○ Návrh hospodáře: Lenka Daňková: 4 pro, 1 zdržel/a
● Prezentace TG rozdělení kompetencí
○ AT: řízení výboru, komunikace navenek apod., děti a mládež
○ LD: účetnictví od roku 23, hospodaření asociace
○ MZ: STK, turnajový kalendář/reprezentace ve spolupráci s Lukášem Podpěrou
○ TG: PR, propagace, web - obsah, členská databáze
○ JB: fundraising, děti a mládež, páry a ženy
● Dotace
○ Obecná diskuze, možnosti zisků grantů pro rozvoj ČAGo skrze Národní sportovní agenturu
či jiné možnosti.
● Valná hromada 2023
○ Rozpočet ČAGo + zvýšený členský příspěvek EGF.
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○ Bylo by vhodné změnit výši členských příspěvků, kvůli odsouhlasení změn by se musela
VH konat ještě v roce 2022.
○ Obdobně by bylo dobré připravit návrh rozpočtu na rok 2023, aby se odsouhlasil ještě před
začátkem jeho čerpání.
○ Proběhla diskuze nad změnou členských příspěvků tak, aby bylo reflektovány nároky EGF.
○ Vypíše se článek na goweb ohledně příspěvku a EGF. (AT)
○ TG: prezentace svých nápadů a návrhy jejich realizace (materiály, propagace, automatizace
členské databáze).
○ Nový web jen pro nové zájemce o go - vytvořit článek pro goweb. (TG)
○ Kongres 2025 - pokud by se o něj ucházela ČR, určitě by netrval 2 týdny. LD poprosila, zda
by bylo možné apelovat na EGF, aby uvažovala o zkrácení kongresu na jeden týden.
● Do příště zapracovat na:
○ JB prozkoumá možnosti grantů, tabulka párů aktualizace
○ MZ osloví turnaje pro zorganizování kvalifikace
○ TG připraví propagační materiály a nový web pro začínající hráče
○ LD správa hospodaření - předávka
○ AT problematika členských příspěvků, děti, přepsání v justici

Zapsal: Jaroslav Kotowski
Revize: Adriana Tomšů
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