Nieformalne zebranie zarządu 5.11
1. Podsumowanie października
prowadzi: Rafał
• Dni Aktywności Studenckiej – jesień 2015
koordynator: Mateusz Łysejko
◦ słaba lokalizacja w tym roku;
◦ propozycja Borysa:
▪ rozbić namioty na dziedzińcu C13 - zrobić coś na zasadzie obozu biwakowego,
▪ powrócić do robienia gofrów.
◦ pomysł Aliny:
▪ ograć to medialnie (filmiki na fejsie).
◦ Na miesiąc przed wiosenną edycją DASu (17 lutego 2015r.) pomysł oraz koordynator
wydarzenia powinny być już ostatecznie ustalone.
•

Wrocławski Przegląd Piosenki Studenckiej,
koordynator: Mateusz Łysejko
◦ klub współorganizuje wydarzenie poprzez:
▪ aktywne uczestnictwo w wolontariacie,
▪ organizację pierwszego dnia festiwalu: czwartek, 25 listopada.
◦ na moment zebrania ustalony jest pomysł oraz harmonogram pierwszego dnia festiwalu;
◦ duże zaangażowanie członków klubu;

•

Podsumowanie Rajdu Jesiennego, plany na rok 2016
koordynator: Rafał
◦ do grudnia trzeba zebrać oraz sprawdzić propozycje miejsc na Rajd
◦ wytyczne (Dziekan):
▪ miejsce powinno być niedrogie,
▪ ośrodki skupione w jednym miejscu oraz miejsce na ognisko,
▪ proponuje wybrać miejsca na oba rajdy z naszej bazy (tam gdzie dotychczas były).
◦ sytuacja finansowa klubu po Rajdzie jest dobra. Straty zmieściły się w przewidzianym
funduszu;
◦ klub uzyskał dodatkowe dofinansowanie na artykuły promocyjne
◦ Michał Stalmach: na rajd przyjechał Jarosław Hanus (wpisany na czarną listę wyjazdów).
▪ miał petardy przy ognisku, zapowiedział, że na następnym rajdzie więcej narozrabia;
▪ w przeszłości wyrzucił telewizor przez okno;
▪ organizatorzy, wedle regulaminu, mają prawo weryfikować to, czy osoba jest
uczestnikiem Rajdu (karta rajdowa). Jeśli dana osoba jej nie posiada, organizatorzy mają
prawo ją wyprosić z imprezy;
▪ jeśli Jarosław H. pojawi się na następnym Rajdzie i będzie zachowywał się wbrew
ogólno przyjętym zasadom I regulaminowi Rajdów, należy wezwać Policję;
◦ koszulki rajdowe:
▪ na Rajdzie było mniej koszulek niż chętnych na nie;
▪ dodrukowujemy;
▪ trzeba to ogłosić (na stronie, fanpage'u, grupie i wydarzeniu rajdowym na Facebooku);

2. Polary
koordynator: Kasia Białas (matka projektu)
•
•
•
•
•

będą dofinansowane ze środków na promocję;
krótki termin realizacji (w grudniu już nic niemal nie jest rozliczane);
termin końcowy na złożenie dokumentów i rozeznania cenowego: 20 listopada 2015;
kwestie rozstrzygnięte na zebraniu:
◦ logo na plecach
procedura:
◦ określenie wymaganych parametrów Polaru, propozycje dot. marki i firmy;
▪ wykonuje: Borys
▪ czas: do wtorku, 10 listopada
◦ rozeznanie ofert dot Polaru i nitek (kto, jakie kolory oferuje i za ile) ;
▪ wykonuje: Kasia
▪ czas: do piątku, 13 listopada
◦ wybór najlepszej (i najtańszej spośród ofert - na potrzeby rozliczenia z Politechniką) oferty;
▪ wykonuje Kasia
▪ czas: do soboty, 14 listopada
◦ głosowanie przez Internet (Facebook) na temat koloru polarów i nitek;
▪ głos ostateczny I organizacja głosowania: Kasia
▪ czas: do wtorku, 17 listopada
◦ zapytanie ofertowe dot. Polaru oraz nitek;
▪ wykonuje Kasia, pomaga Szymon I Rafał
▪ czas: do piątku, 20 listopada
◦ formalności w Dziale Studenckim;
▪ wykonuje: Rafał
▪ czas: w piątek, 20 listopada

3. Członkostwo
koordynator: Michał
• Michał Stalmach zaprosi mailowo na wybory osoby z listy członków do zatwierdzenia przez
zarząd (aby ich nie skreślać z listy, nie tracić “świeżej krwi”);
• członkostwo honorowe – na liście od Dziekana jest około 20 osób;
◦ lista zostanie przepisana na formę elektroniczną;
◦ zarząd będzie głosować nad tą listą ;
◦ zarząd będzie dawać propozycje członków;
◦ listę opublikuje Michał;
4. Regulamin
koordynator: Borys
• piszemy regulamin od nowa, pod aktualną działalność klubu;
• Dziekan przypomina, że uczelnia nie wymaga od nas posiadania regulaminu, nie ma sztywnych
reguł;
• opracowywanie nowej treści regulaminu;
◦ wykonuje Borys, pomaga Adrian i Rafał
• regulamin będzie gotowy na Walne Zebranie;

•

zarząd będzie mógł wprowadzić poprawki do regulaminu poprzez Internet (Facebook);

5. Sprawozdanie z działalności klubu
• proponowany koordynator: Dawid W.
6. 10-ciolecie klubu
• punkt przeniesiony do dyskusji na następne spotkanie;
• proponowana data wydarzenia: 27 lutego 2016 r.

