ZÁPIS
z výborové schůze Střediska východočeských spisovatelů, z. s. v restauraci Escobara v HK
3. prosince 2016
Schůze byla zahájena v 11. 00 a ukončena ve 12. 50 hod.
Přítomni: Černošová, Kopecká, Cihlová, Dušek, Dušková, Marboe, Hrabinec, Faltus,
Omluveni: Tošner, Uher
Nepřítomna: Křivánková
1) Franc přednesl zprávu o stavu členské základny. Po diskuzi bylo odsouhlaseno, že členství
zaniká podle stanov SVčS, z. s., a to článku 4) písmene f) neuhrazením členského příspěvku, a
to těmto členkám a členům:
Podobová Klára
Kulakovská Elena
Rudolfová Lucie
Pacolová Jana
Miletínová Julie
Mikuš Filip
Dovrtělová Michaela
Křivánková Hana.
Všichni jmenovaní byli výborem opakovaně písemně oslovováni, na což nereagovali, a dlouhodobě
neplnili své členské povinnosti. Pokud někdo z těchto jmenovaných nesouhlasí se zánikem členství,
nechť kontaktuje předsedkyni, tajemníka nebo vedoucí oblastí. A následně uhradí členské
příspěvky. Pokud tak neučiní, bude k 31. 12. 2016 jeho členství považováno za ukončené.
Dušek informoval, že o vystoupení písemně požádal pan Roman Troják.
Černošová informovala, že Hojná odstupuje z funkce ve výboru, výboru zaslala písemnou
rezignaci, zůstává však nadále členkou.
2) Návrh termínu výroční členské schůze - sobota 22. dubna 2017 v 11 hodin v Pardubicích v
restauraci Philadelphia. Zajistí Cihlová. Náhradní termín 29. dubna.
3) Hledání hospodáře pokračuje. Nepodařilo se najít vhodného člena nebo hospodáře. Předloženy
návrhy, které bude třeba prověřit, jestli by jmenovaní funkci přijali. Černošová zdůraznila nutnost
obsazení této funkce, zejména v souvislosti s granty na rok 2017.
S vyúčtováním grantů pro rok 2016 Středisku vypomůže Ing. Marie Černošová.
4) Navržení příspěvků. Po diskusi odsouhlasen návrh:
400 Kč - studenti a důchodci
500 Kč - ostatní
200 Kč - členové organizační sekce
Sekce začínajících autorů nebude dále finančně zvýhodněna. Tito členové mají stejná práva a
publikační možnosti jako ostatní.
V rámci příspěvku má každý člen nárok na 4 výtisky bulletinu Kruh, jeho předplatné je tudíž
zrušeno.
Splatnost členského příspěvku je do 30. dubna 2017.

5) Informace Marboe - Obec spisovatelů - 6. 12. bude schůze.
Zapsal: V. Franc

