Schůze výkonného výboru České asociace go, z. s.
Telekonference, 3. července 2017

Přítomni: Thierry Defer, Ondřej Kruml, Michal Timko, David Žáček, Michal Zubalík
Nepřítomni: Přítomna byla nadpoloviční většina členů výboru, schůze byla usnášeníschopná.
Schůze začala v 20:00 a skončila v 20:25
1. Volba zapisovatele
• Zvolen David Žáček (4:0=1) (pro:proti=nehlasoval)

2. Volba nového hospodáře
• Současný hospodář bude dlouhodobě pobývat mimo ČR. Tím pádem ztrácí smysl jeho
členství ve statutárním orgánu.
• Funkci hospodáře převezme Michal Timko, na hospodaření bude nadále spolupracovat
více členů výboru.
• Je schváleno, ze Michal Timko nahradí Davida Žáčka ve funkci hospodáře
od 1.9.2017 (4:0=1)
• David Žáček je pověřen zapsáním skutečnosti do rejstříku spolků.

3. EGF Academy
• Evropská go federace zaslala přehled účastníku své Akademie a vzniklých účastnických
poplatků.
• Česká asociace go tyto poplatky pro své členy jednou uhradila, ale bez příslibů do
budoucna.
• Zdá se ale, že se rozšířila chybná informace, že i tentokrát budou hrazeny.
• Ondřej Kruml zjišťuje podrobnosti, řešení situace bude předmětem příští schůze výboru.

4. EGF valná hromada
• Česká asociace go nominuje Thierryho Defera a Davida Žáčka jako delegáty na nadcházející valnou hromadu Evropské go federace.

5. Go do Pražských knihoven
• Dohodnutý materiál byl předán, Městská knihovna nyní sady rozděluje mezi své pobočky s deskovými hrami.
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6. Online lekce
• Série online lekcí které organizuje Ondřej Kruml pokračuje dle plánu.
• Upřesňuje se odměna pro lektora, lektor má nárok na odměnu 500 Kč po zdanění.
• Odměny jsou lektorům průběžně vypláceny.

Zapsal: David Žáček
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