Zápis z elektronické komunikace regionálního výboru SKIP
Moravskoslezského a Olomouckého kraje
duben 2020
Zúčastnili se: Zuzana Bornová, Marie Šedá, Dana Nalepová, Miroslava Sabelová, Lenka
Prucková, Renáta Domoráková, Kamila Šeligová, Dana Zipserová, Tomáš Ocásek, Lenka
Fišrová, Pavel Cimbálník, Markéta Beyerová,
PROGRAM:
1) Kontrola zápisu
2) Nové přihlášky
3) Schválení rozpočtu na rok 2020
4) Doplnění člena RV
5) Přesuny akcí, nové termíny
Ad 1) Dubnový výbor proběhl formou elektronické komunikace – příčinou byl nouzový stav
(koronavirová pandemie). Výbor organizovala předsedkyně Z. Bornová, členové výboru se
následně vyjádřili k jednotlivým bodům programu.
Ad 2) Schválení nových členů:
Přihlášky – individuální členství:
Fedorowiczová Magdaléna, K 3 Bohumín, t.č. rodičovská dovolená
Liberdová Irena, MěK Frýdek Místek
Šomková Monika, Knihovna města Ostravy
Kochová Dana, Havířov, seniorka
Žárská Hana, MěK Kopřivnice
Brožovská Onderková, Jana, Slezská univerzita Opava
Všichni členové byli přijati, členové RV odsouhlasili nové členy jednotlivě podle zaslaných
přihlášek.
Ad 3) Schválení rozpočtu na rok 2020, viz příloha:
Do rozpočtu byly zahrnuty přislíbené dotace na K21. Rozpočet se bude upravovat podle
aktuální situace. Pokud vznikne úspora, využijeme ji podle aktuální potřeby, při jiné
příležitosti.
Ad 4) Nový člen RV za naši zesnulou kolegyni Mirku Střelcovou: podle výsledku voleb z jara
2019 byla 16.4. oslovena Marika Zadembská jako první náhradník, s členstvím v RV SKIP10
souhlasí.
Ad 5) Přesuny akcí: V 1. pololetí nebude jarní setkání klubka a v červnu RCWT. Marika
Zadembská momentálně prověřuje, zda lektorka RWCT bude mít časový prostor a zda mají
pokračující kolegyně zájem se zúčastnit. Řeší to neprodleně, abychom tento projekt stihli
případně zrušit a dát vědět hospodářce VV SKIP paní Kvasničkové.
Náhrada jarního Klubka – předběžně je domluvena poslední středa v srpnu – téma Výměna
zkušeností, L.Prucková navrhuje, aby náhradní klubko nebylo v Třinci, ale v Ostravě, kam je
lepší dopravní dostupnost. M. Sabelová sděluje, že je možné přesunuté jarní Klubko v srpnu
v Ostravě uspořádat.
Zatím se počítá s tím, že podzimní akce by měly proběhnout beze změny.
Příští výbor se uskuteční po vyhodnocení aktuální situace.
Zapsala Lenka Fišrová, ověřila Zuzana Bornová
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