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Zápis ze schůzky brokerů 5.2.2016

Zápis ze schůzky brokerů 5.2.2016
5.2.2016 od 16.00, Čajovna Utopia
Účast: Eva, Terka, gao, brozkeﬀ

Rozdělení brokerů aktivní/neaktivní 2016
vyřazení brokerů, kteří jimi dále nechtějí být:
Ondra Adámek
Viktor Šabacký (Terka o víkendu zavolá)
Agnes Mrlíková
Hana Rejmanová (Terka o víkendu zavolá)
Peta Blažek
přeřadit je do skupiny Členové v Cyclosu a odstranit z google skupiny rozletse-brokeri
přerozdělit jejich členy abývajícím brokerům (gao, terka, eva, brozkeﬀ, patka, keya)
Eva vyexportuje tabulky pro každou skupinu a vytvoří sdílenou Google tabulku na sdílené složce
rozleťse, do nového sloupce si brokeři přerozdělí členy co chtějí mít a zbytek se rozdělí
rovnoměrně
MM přidá všechny zbývající brokery do sdílené složky Google drive. gao
vaclav.wolfwood@gmail.com
Terka podle tabulky členy přeřadí novým brokerům

Zabezpečení Cyclosu
MM zablokuje účet tradmin
každý broker dostane nový účet Správce účtů do cyclosu s vlastním heslem
pokladník dostane taky účet Správce účtů, aby mohl posílat brky ze systémového účtu na účty
členů, nicméně tuhle agendu si běžně budou řešit brokeři sami a jen budou dávat jádru vědět

Poplatky v Kč
MM poslal keyi připomenutí, ať v nejbližších týdenících opakuje výzvu k zaplacení 50Kč
příspěvku na transparentní účet nebo to donesou na nejbližší setkání nebo to dají svému
brokerovi. Splatnost ideálně do konce

Posílání medailonků a žádostí o proplacení brků brokerům
broker který přidal nové členy a ti mají vyplněný medailonek posílá medailonky do skupiny
rozletse-brokeři, broker zodpovědný za posílání týdeníků by měl tyto medailonky do dalšího
týdeníku vložit. MM upraví šablonu týdeníku, aby tam na to bylo místo a nezapomínalo se na to
v případě, že broker chce za nové členy dostat příspěvek na který má nárok, tak si nově přes
svůj login správce účtů pošle brky na svůj brokerský účet sám a informuje o tom jádro
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přes skupinu rozletse-jadro. Převody ze systémového účtu jsou monitorovány (který admin kdy
kolik komu převedl).
MM upraví wiki (práva brokerů, pokladníka, jádra..) aby to tohle reﬂektovalo

Brokeři posílající týdeníky a org. setkání by měli vkládat
termín setkání i na Facebook
všichni brokeři by měli mít právo na FB stránku (ověří MM) a když oznamují setkání LETS tak
aby vložili status i na FB (krom poslání v týdeníku). MM aktualizuje povinnosti brokerů. Není
nutné mít osobní FB účet kvůli tomu, kdo nemá Facebook tak může dostat práva upravovat
stránku FB jen speciálním loginem této stránky (Terka, možná někdo další?)

Frekvence setkání brokerů
cca 1x za 2 měsíce, víceméně sloučit se setkáním jádra
další setkání v pátek 8.4. od 16.30

Program setkání LETSu 23.2.
od 18h kruh výměn
od 19h téma komunitní zahrady: představení neúspěšného projektu komunitní zahrady v
Modřicích a nejistoty „komunitní zahrady“ v Židenicích (brozkeﬀ) a vznikající židenické
komunitní zahrady (jitka plháková) do 20.00
eva zavolá keyi ať to zmíní v týdeníku
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