VÝBOR SAPMU 2012/02 – ZÁPIS
11. května 2012 19:00-22:00 hod.
Rybkova 7, Brno
Přítomni: Martin Glogar, Eva Chovancová, Tomáš Mozga, Zdeněk Ručka, Petr Soukeník
Omluveni: Ondrej Lunter, Martin Škop
I. Granty TGM
> vyhlášeny 1. května 2012, investice 40.000 Kč
> prezentace: TZ do médií přes MU, vývěska IS MU, kalendář akcí MU, titulní strana www.muni.cz,
článek v muni.cz, plakáty…
> logo a plakát Grantů TGM vytvořil bezplatně Exactdesign (kompenzace za opožděný web)
> pozitivní zpětná vazba studentů (info Ondrej)
> Zdenda vyzvedl plakáty z tiskárny, Tomáš pošle dopis děkanům a vedoucím knihoven
> výlep plakátů po MU a partnerské instituce (JIC + všichni)
> sháníme další finance, do konce září zkusit překonat 100.000 Kč, oslovena FIO banka, Regionální
hospodářská komora Brno, Moravská asociace podnikatelek a manažerek, zatím s nulovou odezvou
II. Členové SAPMU
> k 11. květnu 2012 má spolek 210 členů
> pravidelné zasílání informací min. 1x měsíčně e-newsletter
> informace o zajímavých akcích posílat Tomášovi, přepošle členům
> oslovit přátele a známé, rozšířit členskou základnu na min. dvojnásobek
> oslovení akademiků osobními dopisy

III. Propagace SAPMU
> 2. května 2012 spuštěny nové webové stránky spolku (pozitivní reakce na design)
> hlavním správcem webu je Eva
> web bude postupně doplňován o další informace, Tomáš přes léto zaplní celou složku demokracie
> v červnu musíme vytvořit banner SAPMU pro propagaci spolku na promocích
> komunikační strategii a facebook bude přes léto řešit Petr
> sledujeme návštěvnost webu?

IV. Zázemí a administrativa SAPMU
> vedení univerzity poslán návrh smlouvy o partnerství SAPMU-MU, čekáme na zpětnou vazbu
> v návaznosti na smlouvu s MU vytvoříme smlouvu o sociálním partnerství mezi SAPMU a
studentskými spolky MU
> domlouváme nové zázemí spolku, spolkovou místnost na MU, možnost sdílení s dalšími studentskými
spolky MU, garance spolek… ideální na Komenského nám. 2
> dočasně snad možné používat místnost Spolku přírodovědců na Kotlářské 2
> Tomáš zaktualizoval archiv spolku, všechny dokumenty uloženy na RMU, 1 krabice 2005-2011
> poštu spolku na podatelně RMU vybírá Martin G.
> možnost praxe pro studenty za kredity
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V. Finance a rozpočet SAPMU k 11. květnu 2012
příjmy: 48.822,54 Kč (210 členských příspěvků)
výdaje: 13.490,00 Kč (valné shromáždění, grafika TGM, nový web)
rozdíl: 35.322,54 Kč
zůstatek: 92.161,05 Kč
plánované výdaje:
40.000 Kč granty TGM
6.000 Kč baner SAPMU
1.000 Kč administrativa SAPMU
…
VI. Aktivity
Úterý 15.5.2012 17:30-1:00 h Nuda v Brně: jarní piknik tvůrčích Brňanů, Zelný trh
prezentace spolku a grantů TGM
Tomáš, …
Středa 16.5.2012 9:00-13:00 h Dies academicus, Právnická fakulta MU
stánek spolku, prezentace grantů TGM a dárku uppsalských Čechů - 4 sady vikingské hry Kubb
Tomáš, …
Středa 6.6.2012 18:00-20:00 h Hraví Vikingové, Lužánky
veřejná prezentace vikingské hry Kubb, rozhodčí Robert Grof, ve spolupráci se Skandinávským domem
možnost 1-4 hřišť (cca 30 hráčů)
?
Sobota 13.10.2012 Setkání absolventů FSS
setkání ministrů (Ondřej Liška, Petr Fiala)…
Zdeněk Ručka, …
listopad 2012 Velvet Day Brno 2012
přednáška prezidentky Libérie Ellen Johnson Sirleaf
Tomáš, …
Brno-Uppsala Partnership, česko-švédská spolupráce
Mendelovo muzeum + Linnémuseet a Museum Gustavianum… (podrobně viz příloha)
Tomáš, …

Zapsal Tomáš Mozga
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