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Zápis ze schůze jádra 16.10.2017

Zápis ze schůze jádra 16.10.2017
Účast: gao, Patka, brozkeﬀ, po skypu Alena

Rekapitulace bodů ze schůze jádra 4.9.2017
Seznam členů, platby: Dokončení tabulky se spárováním kdo v 2017 zaplatil členské na Fio. Zaplatilo
53 členů, nezaplatilo 63 členů + 21 „dlužníků“. doplnění mailových adres ať může Alena rozeslat mail
těm co zatím nezaplatili. Ve skupině Dlužníci BRno je 21 členů, poslat výzvu se stavem účtu ať účet
srovnají před uzavřením účtu.

Program na schůzi členů
23.10. nic pořádně nemáme,bude jen běžné setkání, omezit na 18 - 20 h. gao předělá na FB, keya si
přečte v zápisu
27.11. - Brozkeﬀ zkusí připravit přednášku místní měny vs kryptoměny (Bitcoin vs LETS). Pozvat i
nečleny, veřejná FB akce. Zkusit domluvit alternativní větší prostor (je-li volná větší místnost vedle)?
nebo kolik židlí si můžeme donést. FSS/Enviro? Skautské centrum na Moravském nám. 12?
Zjistit jestli by to domluvila Keya.

Blížící se slet LETS
Jediný kdo tam jede je Patka a předem už požádala o příspěvek. Souhlas s proplacením cesty
hromadnou dopravou

Akce Umění změny - spolekceres.cz
11.11.2017, jsme tam pozvaní, ale ještě jsme to nepotvrdili
Knihovna Jiřího Mahena, gao se nabízí že tam půjde - 15 min o LETSu, zkusit se domluvit na spolupráci
Už 23.10. je pravidelné setkání kde se bude mluvit o družstvenictví ale kde se i gao domluví na tom
co a jak

Dominika - navigace
Po první splátce přesun do Dlužníků - provedeno a přičteno 500brk ze sys.účtu. Po kadé splátce by se
měla splátka promítnout v cyclosu.
Rozleťse Wiki - https://wiki.rozletse.cz/
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Dlužníci - Alena
Alena by měla dodat jmenovitý seznam těch které přesunout a které vyřadit po kolečku emailů z léta.

Další schůzka jádra
Středa 22.11. 19h , asi u Patky, místo lze změnit
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