Zápis z valné hromady OS Campamento ´99
Datum: 16. 1. 2005

Valná hromada ob anského sdružení Campamento ’99 se sešla v ned li 16. ledna 2005 v po tu
19 len . Byly projednány otázky týkající se innosti sdružení a prob hly volby do všech orgán
sdružení. Byli z ízeny nové, jmenované funkce sdružení. Jednotlivé usnesení jsou popsány
v následujících bodech:
(4) Celoro ní innost
Valná hromada vyslechla zprávy o pravidelných innostech a vyjád ila pod kování všem, kte í tyto akce
p ipravují. Zpráva o innosti sdružení za rok 2004 je k nahlédnutí na webových stránkách sdružení
(www.campamento99.cz).
- Lo ská valná hromada se sešla 15. 1. 2004
- Sdružení má nové sídlo a nové stanovy. Adresa nového sídla je: Sekaninova 28, 128 00 Praha 2.
- Sdružení má nové íslo ú tu: 106 101 9439/5500.
- Sdružení zahájilo spolupráci v rámci farnosti u kostela sv. Václava na Smíchov .
- Výbor se v roce 2004 scházel pravideln minimáln jednou do m síce s výjimkou letních prázdnin.
- Oblasti p sobení: D tský letní tábor 2004; Aktivity pro d ti z rodin v Praze b hem roku; Podpora d tí
ze sociáln slabých rodin; Aktivity pro d ti z d tského domova Žichovec (nár st aktivit).
(2) lenská základna
- Valná hromada stanovila výši lenských ro ních p ísp vk - 500,- K pro leny a 200,- K pro leny
juniory (dosp lý len je len, který nejpozd ji v den valné hromady dosáhl 18ti let; len junior je len,
který nejpozd ji v den konání vlané hromady dosáhl v ku 15ti let). Výbor sdružení byl pov en evidencí
zaplacených lenských p ísp vk .
(3) Volby
Valná hromada zvolila orgány sdružení:
- výbor sdružení: Markéta Bendová, Líza Urbanová, Lukáš Jirsa, Bohouš Vohá ka, Martin Liška a
Kate ina Pulkrábková
- p edseda sdružení: Petr Hoffmann
- Výbor sdružení zvolil jednatele sdružení – Kate ina Pulkrábková.
- Výbor jmenoval další nevolené funkce: ú etní - Ond ej Plch; pomocný ú etní – Jakub Vokurka;
pokladní - Kate ina Pulkrábková; hospodá tábora – Jan Ludvík.
4) innost sdružení v roce 2005
- Valná hromada stanovila p edb žný termín táborové sch zky na 17. dubna 2005.
- Byl stanoven termín nejbližší sch zky výboru, a to na 10. února 2005, od 20:00 v Portheimce.
- Valná hromada pov ila výbor aktualizací webstránek, zejména dopln ním nov zvolených orgán .
- Valná hromada vyslechla zprávy o plánovaných aktivitách na rok 2005 a pov ila výbor sdružení
koordinací všech plánovaných aktivit.
Zapsala: Kate ina Pulkrábková

