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I. SAPMU rekapitulace 2012
> k 25.11. má spolek 233 platících členů (450% roku 2011)
> v roce 2012 vybráno na členských příspěvcích 54.000 Kč
> na bankovních poplatních za rok 2012 šetříme cca 1.858 Kč
> hospodaření 2012: příjmy 54.068,55 Kč, výdaje 59.593 Kč, ztráta 5.524,45 Kč
> realizována změna fungování spolku
> vytvořeny a schváleny nové stanovy
> zvolen nový výbor a nová správní rada SAPMU
> na rok 2012 stanoven členský příspěvek ve výši 200 Kč základní, 400 Kč mecenáš, 50 Kč student
> vytvořena nová členská databáze s aktuálními kontakty (cca 40 členů neaktualizovalo své údaje)
> spuštěny nové webové stránky, www.spolek.muni.cz
> vyhlášen, realizován a vyhodnocen první ročník studentských grantů – Granty TGM
> podpořeny 3 studentské projekty (Filantros, QMU, Kaprálek) částkou 42.000 Kč
> uspořádáno 7 akcí
> 9.1. Valné shromáždění v Mendelově muzeu
> 6.6. První veřejná prezentace hry Kubb v Brně
> 15.9. Celodenní výlet do Lomnice u Tišnova
> 20.10. Sraz brněnských biologů 2002-2007
> 25.10. Geert Mak v Brně
> 8.-9.11. konference o Leo Eitingerovi
> 18.12. Procházka českým komiksem + valné shromáždění
> zprostředkováno zvýhodněné vstupné na 3 divadelní představení a 1 koncert, 1 kniha (sleva 617 Kč)
3.10. Leoš aneb Tvá nejvěrnější, 100 Kč (320 Kč)
6.10. Maestro a Markétka, 100 Kč (270 Kč)
30.10. koncert kytarových virtuózů Štěpána Raka a Jana Matěje Raka, 150 Kč (220 Kč)
2.11. a 3.11. Doktor Faustus, 150 Kč (270 Kč)
Lékař pro život – Život Lea Eitingera, 212 Kč (249 Kč)
> podpořena 10. Benefiční aukce uměleckých děl Nadace Veronica
> vyhlášena první volba čestných členů SAPMU (došly zatím 4 tipy)
> vydány 3(4) čísla spolkového zápisníku FÓRUM
18.8. č.1: Fórum, Granty TGM, Brněnská sedmikráska, Nuda v Brně, Kubb, O naší identitě, knihy
18.9. č.2: Ideální univerzitní pedagog, Miloš Štědroň, Osobnosti MU, Nadace Veronica, Tipy říjen
3.11. č.3: Leo Eitinger, Okrašlovaní spolek pro Lomnici a okolí, Čapek: Není ještě jiná politika?
??.12. č.4: Granty TGM, Ekologický právní servis, Korea
??.1. č.5: Dvacet let od rozdělení Československa…
> členům posláno celkem 20 informačních e-mailů (Fórum, tipy, pozvánky, doporučení…)
> pořízena černobílá laserová tiskárna
> darem získány čtyři sady vikinské hry Kubb
> uskutečněny 4 setkání výboru (9.1., 11.5., 6.-18.9., 8.10.) a 1 setkání správní rady (25.10.)
> Petr Soukeník ukončil 29.10. své členství ve spolku
> téměř podepsaná smlouva o partnerství s Masarykovou univerzitou
> získáno zázemí pro SAPMU a studentské spolky: místnost 586 na RMU
> otevřena spolupráce s univerzitními knihovnami – řeší se smlouvy o partnerství o rozšiřování fondů
> otevřena spolupráce s Domem umění města Brna, Divadlem Husa na provázku, ?Mendelovým
muzeem…
> řeší se celková strategie propagace spolku a vize aktivit, fungování a dalšího směřování SAPMU
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II. SAPMU v roce 2013…
propojuje spolužáky/absolventy MU
absolvenstké srazy ročníků, oborů, fakult…
vytváří příležitosti pro setkávání absolventů a přátel MU
výlety
exkurze
přednášky
koncerty
…
prezentuje významné absolventy a osobnosti MU
Wikipedie:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Absolventi_Masarykovy_univerzity
medailonky členů na webu SAPMU
osobní setkání s osobnostmi MU
informace do médií
…
informuje o zajímavých aktivitách absolventů MU
Kalendář akcí na webu SAPMU
Absolventi na webu SAPMU
informace do médií
…
zasílá členům pravidelné informace o činnosti SAPMU
hledá zajímavé pracovní příležitosti a studijní stáže
katalog volných míst na webu SAPMU
zapojuje členy SAPMU
do aktivit a projektů SAPMU
do aktivit studentských projektů podpořených Grantem TGM
do aktivit členů SAPMU, absolventů MU
do aktivit Masarykovy univerzity
pomáhá realizovat studentské projekty
Granty TGM
Rychlogranty TGM
Spolkový fond MU (SMUF) = sdílení techniky
…
spravuje spolkovou místnost (místnost č. 586 na RMU)
sdílí know-how a zkušenosti se studentskými spolky, se členy
vydává spolkový zápisník FÓRUM
zve za kulturou za zvýhodněné vstupné…
divadla
galerie
muzea
koncerty
knihy
benefice
aktivity členů SAPMU a absolventů MU
…
investuje do rozvoje Masarykovy univerzity
rozšiřování fondů univerzitních knihoven dary z celého světa
Zelená univerzita (odpadové hospodářství…)
veřejná sbírka na obnovu Mendelova skleníku a Oranžérie
…
pořádá pravidelné akce SAPMU
St 8.5. Den Evropy (objednávka hudebního díla u Miloše Štědroně)
Út 24.9. Zahájení akademického roku MU
Ne 17.11. Mezinárodní den studentů
…
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provozuje obchůdek SAPMU / burzu učebnic a knih
??? další aktivity

III. Propagace SAPMU
> potřeba SAPMU zviditelnit na nejrůznějších akcích, promocích, setkáních…
> prezentace SAPMU v rámci Masarykových debat (?Ondrej)
> prezentace SAPMU v rámci Husa klubu… (Tomáš)
> dobré vytvořit strategii jednotné propagace SAPMU, jedna grafická linka propojující
> webové stránky
> e-pošta / e-pozvánky
> roler
> plakáty
> Fórum
> facebook
> videoklip
> prezentace
> ? tričko, placka…
>…
> vyhlášení veřejné soutěže na grafické zpracování
? kdy vyhlásit: 3.12.2012
? co přesně požadovat: jednotící grafická linka, vytvoření roleru, mustru pro pozvánky/plakáty…
? jak formulovat zadání:
? koho oslovit: Atelier Simpléz (www.simplez.cz) …
? kdy uzávěrka návrhů: 13.1.2013
? kdy výběr návrhů: 14.-20.1.2013
? jaká odměna: 5.000 Kč
? kdy realizace: přelom ledna/února
? kdo pomůže zprocesovat: Barbora Antonová
> nutná revize webu, sepsání požadavků na úpravy, doplnění… (zpětná vazba do po 31.12.)
> jak nyní funguje správa a aktualizace facebooku?
…
IV. Valné shromáždění 18.12.2012 17:00-20:00 hod. Dům umění města Brna
17:00-17:15 shrnutí aktivit a hospodaření spolku v roce 2012
17:15-17:30 představení studentských projektů oceněných Grantem TGM 2012
17:30-18:00 plánované aktivity SAPMU v roce 2013
doplňující volba do výboru SAPMU (návrh Barbora Antonová)
volba čestných členů SAPMU (Peter Demetz, Ivo Možný, Don Sparling, Miloš Štědroň …)
schválení výše členských příspěvků na rok 2013
schválení rozpočtu na rok 2013
18:00-19:00 komentovaná prohlídka Domu umění a procházka českým komiksem
19:00-20:00 diskuse nad SAPMU, neformální setkání s přáteli v kavárně Leporelo
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V. Aktivity SAPMU prosinec 2012 – leden 2013
> ? vyhlášení veřejné soutěže na jednotící grafický design SAPMU
(výbor SAPMU + Barbora Antonová)
> ? podepsání Smluv o partnerství s univerzitními knihovnami
(Tomáš, Martin G., vedoucí knihoven MU)
> ? vydání FÓRA č.4: Ekologický právní servis, Korea
> úterý 18.12. 10:00 hod. podepsání Smlouvy o partnerství SAPMU s Masarykovou univerzitou
Rektorát MU (Tomáš, Markéta Soukupová)
> úterý 18.12. 16:00-17:00 hod. setkání výboru SAPMU, příprava valného shromáždění
www.dum-umeni.cz, Dům umění města Brna (výbor SAPMU, Barbora Antonová)
> úterý 18.12. 17:00-20:00 hod. Procházka českým komiksem – valné shromáždění SAPMU
www.dum-umeni.cz, Dům umění města Brna (výbor SAPMU, Barbora Antonová, Zdeněk Raiser)
> středa 19.12. 13:00-15:00 hod. Spolupráce univerzitních spolků, pravidla používání místnosti
Rektorát MU, Kounicův sál, 5.p. (Tomáš, výbor SAPMU, Markéta Soukupová, Adéla Bódiová, Šárka
Karmazínová, zástupci studentských spolků a iniciativ)
> ? zařízení kanceláře SAPMU
> ? vydání FÓRA č.5: Dvacet let od rozdělení Československa
> ? neděle 13.1. 24:00 hod. uzávěrka návrhů na jednotící grafický design SAPMU
> po-ne 14.-20.1. výběr nejlepšího grafického řešení propagace SAPMU (výbor SAPMU)
> přelom ledna a února realizace jednotného grafického designu, roleru…
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