Zápis ze schůze výboru ŠK Lokomotiva konané 13.9.2012

Přítomni :	Eichler, Novák, Šaršon, Šípek M., Šípek O., Vachek, Zámečník,
		Omluveni : Hurta, Točev,
		Hosté :	      Kocí, Holzmannová, Šnorek, GM Velička,
	Jednání bylo zahájeno projednáním vzájemného vztahu mezi výborem klubu a rodiči našich žáků a nadějí v návaznosti na jednání na minulé schůzi. Pan Kocí je ochoten pracovat jako „spojovací důstojník“ mezi výborem a zainteresovanými rodiči. Výboru předložil nástin spolu- práce z pohledu rodičů. Tento materiál byl konzultován, ale závěr - finanční nároky budou uzavřeny výborem až na jednání za přítomnosti pánů Hurty a Točeva. Vše ostatní je ze strany výboru k rodičům splnitelné.

Paní Holzmannová předložila finanční požadavky pana Hurty – výbor rozhodl, že se nemá proplácet zatím nic, co není předem schváleno. Všechny požadavky budou řešeny na mimořádné schůzi výboru, která bude svolána tak, aby se jí mohli zúčastnit dnes chybějící pánové Hurta a Točev. 
Výbor žádá pány Hurtu a Točeva, aby seznámili mailem členy výboru o obsahu a rozsahu spolupráce Brněnské šachové školy a ŠK Lokomotiva, případně sdělili na základě jaké smlouvy a od kdy je provozována.
Výbor jednohlasně schválil zvýšení odměny panu Kalendovskému na 4,- Kč za jeden přepsaný partiář při Veletržním turnaji.
Nataša Richtrová se stala ve Světlé nad Sázavou mistryní republiky do 16 let. Blahopřejeme. Její maminka požádala o podporu na Mistrovství Evropy ve výši cca 6500,- Kč. Výbor schválil finanční podporu v plné výši a dále proplatit náklady na startovné a nocležné ve Světlé n/S.
Michal Šípek uzavřel k dnešnímu dni soupisky družstev pro II. ligu a krajské soutěže a zítra, tj. v pátek 14.9. je odešle řídícím orgánům soutěží.
V sobotu a neděli 22. a 23. 9. Bude při školení rozhodčích zapůjčen panu Benákovi diaprojek- tor pro potřebu přednášejících.
Termíny schůzí výboru budou pro  snadnost zapamatování vždy po skončení turnaje 2. úterý. Předseda je povinen tento termín vždy připomenout s uvedením cca 5 bodů programu, ale vždy bude pevný bod jednání – jednání s rodiči. Příští mimořádnou schůzi svolá předseda na základě zjištění vhodného termínu pro pány Hurtu a Točeva.
Zapsal Vachek


