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Zápis ze schůze jádra 16.1.2017
Účast: Gao, Brozkeﬀ, přes Skype Patka až někdy od 19.25
Zápis: Brozkeﬀ

Stav jádra
Gao, Brozkeﬀ, Keya, Patka

Postup před schůzí jádra
Patka nereagovala na termín schůze posílaný v Google groups, příště před schůzí všechny brokery a
členy jádra obtelefonovat a připomenout jim termín schůzky

Terka - vyřadit
vyřadit z mailing listu brokeři a jadro
přeřadit její členy někomu jinému do 2 měsíců ideálně najít nové brokery. Zatím terka zůstane v
cyclosu jako broker protože na sebe má navázané členy.

Členské setkání v úterý 24.1. od 18h
Gao v týdeníku připomene že se na setkání odprezentují statistiky 2016 a zprávu o sletu s
ostatními skupinami co proběhla
Brozkeﬀ nachystá čísla z Cyclosu
Vyzvat členy k zapojení jako brokeři a/nebo členové jádra
připomenout placení členských příspěvků - udělat export členů z cyclosu do google tabulky a do
ní psát kdo má zaplaceno, možnost platit v hotovosti na místě (a následně to převést na účet),
zjistit jestli neměl nějaký systém/tabulku PETA_K, napíše mu gao, kdyžtak vytvoříme novou
pokud nic takového nemá

Připravit nové setkání pro nové brokery
někdy v březnu

Posílání týdeníků
do února posílá Gao
březen / duben Patka
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květen / červen Brozkeﬀ

Návrhy na zvýšení aktivity
pořádat pravidelné projekce dokumentů s diskusí, dělat veřejné Facebook/nyx události azvát lidi
mimo členy
klidně mít naplánované termíny na celý rok dopředu
nebát se dělat větší akce předem plánované např. pozvat lidi ze Slovenska z toho městečka
(Živec?) si vyrazilo vlastní mince, udělat o tom vweřejnou přednášku v Artu s panelovou diskusí,
následnýmpředstavením ROzleťse atd.
Přednáška Bitcoin(kryptoměny) a LETS systémy
Pozvat lidi z Rakouska?

Výzva na členy na návrhy lepší vizuální identity
vyhradit na sys. účtu brky např. 1500 na pořádný logotyp a graﬁckou značku + ideálně i
základní manuál viz. identity, nabídnout soutěž v týdeníku, na setkání a vložit i inzerát co
cyclosu
vítězný návrh 1000, 2. místo 300 3. místo 200
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