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

Přítomni: Thierry Defer, Ondřej Kruml, David Žáček, Michal Zubalík
Nepřítomni: Michal Timko
Přítomna byla nadpoloviční většina členů výboru, schůze byla usnášeníschopná.
Schůze začala v 20:00 a skončila v 21:05
1. Volba zapisovatele
• Zvolen David Žáček (3:0=1) (pro:proti=nehlasoval)

2. Mezinárodní turnaje v ČR
• ČR bude hostit ME studentů v roce 2017 a finále Evropské Grand Prix.
• ČAGo platí pouze rozhodčího, všechny ostatní výdaje si rozdělí EGF a místní organizátoři.
• Organizačně zajišťuje Thierry Defer.

3. Účetnictví 2015 a 2016
• Stále nebylo podáno na finanční úřad.
• Martin Kovařík, bývalý hospodář, je v současné době v nemocnici, Thierry Defer se s
ním snaží být v kontaktu.

4. RSS feed na stránkách asociace
• Byl zprovozněn RSS feed do kterého jsou automaticky přidávány nové příspěvky na
stránkách ČAGo.
• Po otestování a doladění bude bude jeho existence více zviditelněna.

5. Čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí
• Výbor dodržuje rozpočet, který schválila VH, a to ve všech položkách.
• Zatím se předpokládá menší čerpání rozpočtové rezervy než se kterým rozpočet počítá.
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6. Podpora EGF academy
• V minulém roce ČAGo platila všem účastníkům tohoto projektu pro nadějné mladé
hráče poplatek za účast.
• Letošní rozpočet s tím ale nepočítá.
• Proběhla diskuze na téma přínosu pro hráče a motivace při úplném hrazení nákladů
Asociací.
• Výbor učiní rozhodnutí na příští schůzi, mezitím chce kontaktovat některé bývalé účastníky i učitele pracující s mládeží k lepšímu zhodnocení významu projektu.

7. Valná hromada Evropské federce go (EGF AGM)
• Byl zveřejněn program letošní schůze.
• Jedním z návrhů je úprava výpočtu výše příspěvků pro členy EGF. ČAGo by po zavedení platila podstatně víc.
• David Žáček do příští schůze připraví analýzu a případný pozměňovací návrh který by
ČAGo mohlo podat.

8. Plány s materiálem
• Zatím nedošlo k velkému posunu, plánem zůstává redukce množství starého materiálu
v majetku ČAGo, a to formou darování nebo odprodeje členům či klubům.
• Na starosti má Michal Timko, dnes nepřítomný. Thierry Defer ho bude kontaktovat.

9. Přístí schůze výboru proběhne na KAC v Praze.

Zapsal: David Žáček
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