Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS
Dátum : 3.11.2009
Miesto : Banská Bystrica, správa NAPANT
Prítomní : Pochop, , Haťansky , Boltižiar, Mezei, Bačkor,
Ospravedlnení : Škorvánková
Program : 1. Kontrola plnenia úloh za uplynulé obdobie
2. Kontrola financií – platba členských príspevkov
3. Svetový kongres rangerov – Bolívia – splnomocnenie na hlasovanie
delegátovi Českej asociácie
4. Kontrola realizácie plánu aktivít 2009
5. Príprava Valného zhromaždenia členov
6. List o stave rangerskej služby pre prezidenta IRF
1. Kontrola plnenia úloh za uplynulé obdobie
Z. Pochop vykonal kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia výboru zo dňa 15.4.2009
- body uznesenia č. 1, 2.1 a 2.2.,3 boli splnené
- bod č. 4 - informoval o priebehu tréningu strážcov dňa 29. a 30.5. v NP Muránska planina,
lokalita Zbojská
zúčastnilo sa 17 členov a strážcov, delegácia z NP Šumava /3 strážcovia/
za organizáciu poďakoval strážcom NP Muránska planina, Danovi Harťanskému
a Dr. Gromovej
- bod č. 6 – pre nedostatok konkrétnych faktov o protiprávnom konaní redaktora TV JOJ p.
Kubániho sa TV JOJ nekontaktovala.
Úloha - V súlade s bodom č. 2 ukladá A. Mezeiovi (v spolupráci s K. Škorvánkovou ) zavesiť na
web stránku zoznam a kontakty členov.
T : december 2009
2. Kontrola financií – platba členských príspevkov
Z. Pochop oboznámil členov výboru so správou hospodárky .
Organizácia má 50 členov
Stav financií – celkom 360,71€
21 členov nemá stále zaplatené členské , čo predstavuje 229,40 €
Úloha – Z. Pochop osobne oslovi členov a vyzve ich na zaplatenie členských príspevkov
T : ihneď
3. Svetový kongres rangerov – Bolívia – splnomocnenie na hlasovanie
delegátovi Českej asociácie
Splnomocnenie pre delegáta WRC v Bolívii , M. Skalku za účelom hlasovania.
Splnomocnenie bol odoslané mailom M. Skalkovi a prezidentke IRF Deanne Adams
4. Kontrola realizácie plánu aktivít 2009
Z. Pochop skonštatoval , že plán aktivít nebol splnený v oblasti propagácie.
Navrhol , aby sa XIX. Valné zhromaždenie členov konalo v januári 2010, z dôvodov skončenia
WRC v Bolívii a vyčkania záverov kongresu, ako aj pre krátkosť času na zorganizovanie.
5. Príprava Valného zhromaždenia členov
Výbor rozhodol, že XIX. Valné zhromaždenie sa bude konať 23.1.2010 v Banskej Bystrici na
Správe NAPANT, Lazovná ul. 10
Úloha - Vyzval výbor, aby pripravil kandidátku do volieb výboru a revíznej komisie
T: 10.12.2009
6. List o stave rangerskej služby pre prezidenta IRF
bod bol vypustený z programu
Banská Bystrica 3.11.2009
Zapísal Z. Pochop

