ZÁPIS Z ONLINE SCHŮZE VÝBORU SVčS
ÚTERÝ 23. 2. 2021, 18 HODIN

Připojení: Černošová, Nobilisová, Cihlová, Vídeňský (pouze zvuk, ale vidí nás),
Franc

V úvodu Franc informuje o technických nastaveních spojení. Po kratších
problémech se připojuje i Cihlová.
Černošová všechny vítá a zahajuje schůzi.

1) Kruh – čísla 63 (dostanou členové v březnu poštou) a 64 připraví Dušek, číslo 64
vyjde dřív a dostanou jej členové poštou, i kdyby byla členská schůze v květnu.
Milan Dušek povede Kruh ještě v roce 2021, Černošová mu vyjádřila poděkování,
další jednání, až se sejdeme osobně.

2) Výroční zpráva za rok 2020 – výbor požádá Kopeckou, aby ji ještě letos udělala.
V roce 2020 nebylo mnoho akcí. Vývoj členské základny pošle Kopecké Franc,
ostatní vedoucí oblastí informace o činnosti u nich poslat Kopecké, vydané knihy
podle Kruhu.

3) Sborník 2021 – návrhy buď sborník nedělat vůbec, nebo jen menší (např. pouze
poezie)
Sborník je tradicí, vizitkou Střediska – význam.
Diskuze řeší, zda jeden editor, nebo více? Výbor se přiklání k tomu, aby jeden
člověk měl hlavní slovo, jinak pomoc s korekturami atp.
Jediný dosavadní zájemce jako editor – Kopecká. Případně na jejím rozhodnutí,
jestli sborník jen pro poezii nebo i próza.
Důležité sehnat na sborník finance – sponzoři.
Otázka grantů – paní, která byla vstřícná na městě v Pardubicích, již není ve funkci

Případné téma – navrhne editor?

4) Pokladník – Lojínová přivezla Černošové finanční hotovost v pokladně a
doklady, najít pokladníka.
Vzhledem k tomu, že zatím nepředpokládáme za současné situace výdaje kromě
poštovného, bude řešit pokladnu Černošová s Francem. Na příští členské schůzi
nutně vybrat pokladníka. Navrhujte případně, kdo by byl vhodný kandidát.

5) Účetnictví za rok 2020 předáno paní účetní, do účetnictví zapracována i
pokladna, pochvala hospodáře V. France.

6) Problémy kolem prodeje sborníku – Franc upozorňuje, že nemůžeme prodávat,
nemáme živnostenský list. U členů nebo firem možno řešit příspěvkem na sborník.
Problém je u knihoven – příspěvkových organizací.
Černošová říká totéž – neprodejnost dána i smlouvami k dotacím.
Nelze žádat peníze na sborník od organizací zpětně, navíc pokud ony nepožádaly o
sborník, řešení – věnovat ho zájemcům.

7) Franc poděkoval členům, kteří zareagovali na výzvu o čtyřverší nebo
mikropovídkou se čtyřmi slovy, budou uveřejněné v časopisu autorů Jičínska
(březen), zúčastnilo se asi 8 autorek a autorů.

8) Informace o připravovaných knihách členů – Vídenský připravuje sbírku poezie,
Franc knihu historek ze zubní ordinace.

9) Různé – COVID, kdy případně svolat členskou schůzi, nebezpečí staršího
věkového složení členské základny, zatím počkat.

10) Probrat všechny body s členy výboru, kteří se nemohli připojit po mailu.
Případně asi za čtyři týdny dojednat opět online schůzku a řešit body jako sborník
atd.

Schůze skončila v 19:30 hodin.
Zapsal Franc

Stav členské základny k 1. lednu 2021
Ukončili členství
Musílek Petr (313) – úmrtí 31. října 2020 – oblast VY
Lojín Jiří (1308) – oblast PA-Venkov – k 31. prosinci 2020

Noví členové
Mokrá Lucie (2001), oblast PA-město
Aktuální stav podle oblastí
PA – město 16
PA-venkov 14
Hradecko 21
Vysočina 9
Orlicko 16

CELKEM 76

