Zápis z Valné hromady ALT Vaurien 2012
ze dne 6.10. 2012
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Funkce prezidenta ALT Vaurien
Příspěvky do ALT Vau
Poháry pro sezónu 2013
Propagace a rozšíření lodní třídy
Proměření lodí
Funkce v LT

1.

Funkce prezidenta ALT Vaurien
Protože stávající prezident LT Marcela Šormová požádala o uvolnění z funkce, bylo přistoupeno
k volbě nového prezidenta LT.
Návrh : Kateřina Formánková
Volba:
Zdrželi se:
Proti:

11
2
0

Kateřina Formánková byla zvolena novým prezidentem LT Vaurien.
2.

Příspěvky do ALT Vau
Je třeba vytvořit motivační plán, aby se podařilo přimět závodníky, kteří neplatí členské příspěvky, aby
tyto příspěvky byli nuceni zaplatit.
•

1. návrh:

Závodníci, kteří nezaplatí příspěvky do ALT
- nebudou vyhlášeni v Českém poháru (ani v dílčích podnicích)
- nebudou vyhlášeni v žádné kategorii MČR

•

2. návrh:

- Závodník, který nemá zaplacené příspěvky, by měl pořadí z odjetého pohárového
závodu hodnoceno jako „poslední místo“, tzn. nezvratnou „škrtačku“
- Na MČR by bylo vyhlášeno absolutní pořadí, po domluvě s pořadatelem nebude
v českém pořadí vyhlášena posádka, která nemá zaplaceno

Žádný z uvedených návrhů nebyl valnou hromadou schválen.

3.

Poháry pro sezónu 2013:
Seč, Vranov, Dářko, Brno, Svět, Bezdrev
- náhradní vody: Slapy, Rozkoš
V případě, že by se podařilo domluvit organizaci MČR na Dářku, navrhujeme záměnu Dářka a Nových
Mlýnů, kde by v tomto případě byl pohárový závod v termínu Modrého hroznu.

4.

Propagace a rozšíření lodní třídy
-

Články na Novinky.cz a ostatních zpravodajských serverech

-

Webové stránky – Aktualizace vizuálního i zpravodajského obsahu
Vizuální
Informace

5.

Proměření lodí
-

6.

– Petr Chlupatý
– Lenka Prokopová

Na MČR zpřísnění namátkového proměřování lodí

Složení výboru ASV ČR:
Výbor byl zvolen v tomto složení:
Kateřina Formánková
Bronislav Mlčoch
Jindřich Formánek
Jan Vacula
Jan Machovský

V Brně dne 6.10. 2012
Karel Vacula ml.

prezident ASV
(finance)
(tvorba CTL)
(propagace, komunikace)

