DELEGÁTI SPL
Brno, 21.listopadu 2011

Zápis jednání Shromáždění delegátů SPL-CICA
z pravidelného podzimního zasedání Shromáždění delegátů SPL-CICA,
konaného dne:
21.listopadu 2011
v hotelu KOZÁK, Brno
Zahájení akce 14.00 hod. v sále uvedeného hotelu.
Rada SPL se konala tamtéž, začátek 12.00 hodin.
Přítomni viz presenční listina.
Ve 14 00 hodin zahájil president SPL-CICA pravidelné podzimní zasedání
Shromáždění delegátů. Zhodnotil uplynulé období a také činnost Rady SPLCICA.
1) Úvodní slovo presidenta SPL-CICA
2) Revizní zpráva – zprávu přednesl ve zkrácené formě Ing.Veverka
- konstatoval, že platební kázeň se výrazně zlepšila
- finanční situace umožní veškeré plánované aktivity
- byl stanoven termín pro výmaz nevymahatelných pohledávek
z důvodu nefunkčnosti RK byla zvolena pracovní skupina ve složení
Pavelka, Sedlák, Jankůj a tato provede revizi účetnictví. Vypracuje zprávu
pro Jarní zasedání
2) Hodnocení činnosti SPL-CICA
- fungování nových stanov
- finance a nastavení ročních příspěvků pro seniory a ostatní členy
- web - zlepšení informovanosti a rychlejší aktualizace dat
- MSV 2011 – náklady nepřevýšily plánovaných140 000,-Kč, výhodný
režim stánku pro všechny aktivní účastníky, dobrá propagace PL, výborné
hodnocení „ úterní akce“ a pozvání seniorů, inspirace na příští rok
- umístění vitríny SPL-CICA na VUT- do termínu Rady
- možnost poskytování technologického servisu v oblasti PL
- nedostatečně využívání publikačních možností
3) Zasedání Rady SPL v lednu 2012 - Plán činnosti na 2012
účast na výstavách a veletrzích
workshop v muzeu na dané téma

web-angl.verze, seznam zajímavých článků a přednášek, popis
technologie a její možnosti, aktualizované kontakty, doplnit tabulku z
obálky
- celoroční plán, termínů Rad a zasedání Shromáždění delegátů
- publikace „ Z historie přesného lití“ , její financování a užití ve
prospěch sdružení
- medaile Dr.Doškáře – ocenění práce v PL
- zajištění čísla Slévárenství jako ročenky SPL-CICA
- aktualizovat tabulku SPL
4) Různé
5) Diskuse a závěr zasedání

V případě nejasností mne kontaktujte na tel. 541 421 461.
Za Radu SPL-CICA zapsal a je s pozdravem
Ing.Martin Mrázek
sekretář SPL
mrazek@technicalmuseum.cz

