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Schůzka Jádra 19.1.2016

Schůzka Jádra 19.1.2016
Účast: Patka. gao, Terka a Martin
1. Poplatky pro tento rok je pro stávající členy 50Kč a 50 brk
2. Keya by mohla napsat výzvu, aby lid rozleťse zaplatil! Poplatky v brcích se strhnou automaticky
po roztřídění do skupin - člen-odpadlík-dlužník (viz Wiki), a to k 1.4.2016. Člen zaplatí poplatek v
korunách do konce února 2016 a březen je na to, aby brouk vyřešil s členem případné
nesrovnalosti.
3. Setkání brouků bude buď v pátek 22.1. v 17.00 nebo v úterý 2.2. v 20.30, nebo ve středa 3.2. v
9.00 nebo v pátek 5.2. v 16.00. Kdo jsou brouci? vsab, viva.silvie, Agika, Hana.Rej, Terka, Patka,
keya, PETA_K, chaispas120, brozkeﬀ, gao_1, Spiker, Bajaja
Na schůzce brouků musíme vyřešit neaktivní brouky, chtějí pokračovat? Není to pro nás
zátěž? Terka zítra toto pošle i hlasování pro brouky. Doodle
http://doodle.com/poll/2ihakfusg4fb65ih
Co budeme řešit?
1. poplatky - sdělíme brouků
2. aktivní brouci
3. medailonky
4. problematičtí členové
5. další služby v rozesílání na jaro a léto plus termíny setkání v Lužánkách
4. Cyclos nejde v Google Chromu ve verzi Windows XP, prosíme Keyu, aby napsala do zápisu, že to
funguje na vyšších verzích Windows, Exploreru nebo Firefoxu; případné dotazy posílejte prosím
na Brozkeﬀ
5. Gao nabízí přednášku o permakulturním projektu na 500 ha v Nikaragui na některé setkání LETS
(únor, březen)
6. Hledáme nové brouky, prosíme jestli se na to cítíte, napište nám - prosíme Keyu, aby vepsala do
týdeníku
7. Nové členy, které si nikdo nevzal, prověří a případně rozdělí Terka (cca 4 lidi)
8. Setkání jádra zatím na 16.2. v 19.00, Martin ověří, že Evka je přidaná v Google groups v jádru
Eva a Brozkeﬀ jsou přidáni do rozletse-jadro — Martin M. 2016/01/20 11:22
9. Terka napíše jádru, že 16.2. je schůzka
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