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Zápis ze schůzky jádra 1.12.2015

Zápis ze schůzky jádra 1.12.2015
Účast: MM, Terka, Gao, Patka
Zápis: MM

Představení statistik 2015
MM představuje statistiky 1-11/2015
obrat cca 60000, poplatky asi 5550
pokud by se měly platit % místo ﬁxních 50 brk, tak by bylo potřeba asi 9 % z každé transakce,
tj. např Patka by platila asi 10x víc než doposud, většina lidí by si naopak polepšila. Návrh MM:
Poplatek jen 5%, výhoda zjednodušení administrativy, nejaktivnější lidi zaplatí 2-5x víc než
doposud, ale podpoří budoucnost ROzleťse, většina lidí zaplatí míň než doposud.
Problém s pevnými odměnami pro brokery za nové členy - v případě % by nevycházelo pokud
by se dál posílaly brokerům pevné 50brkové odměny za každého nově přidaného člena (brokeři
by měli dostávat % z transakcí svých nových členů min. v 1.roce, ale s tím asi zbytek jádra
krom MM moc nesouhlasí)

Členové co neudělali letos žádnou transakci
pokud jsou ve skupině Členové Brno, tak se jim strhlo automaticky v dubnu 2015 50brk
Terka jim napíše jestli chtějí být dál členové
pokud ne tak jim umožníme ukončení členství s tím že Peta Blažek jim vynuluje účet a Terka je
převede do odpadlíků

Program setkání 18.12.
program viz týdeník 1.12.
jádro volí brokeři mezi sebou kdo je brokerem víc než rok
brokery volí
členové na valné hromadě
jádro kdykoli
Evě poslat info o návrhu co se má členům poslat ohledně % poplatků - MM pošle do soboty 5.12.
Evě

příští schůzka
úterý 19.1.2016 - 20.30
každému brokerovi vytvoří MM účet správce účtů přes který budou moct posílat týdeníky apod.,
zrušit účet tradmin
vyřešit jaké jsou funkce brokerů, doplnit do wiki
Rozleťse Wiki - https://wiki.rozletse.cz/
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