
ZÁPIS Z 1 .VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE BEZMEZER, o.p.s. konané dne 30.3.2021
v Rychnově u Jbc n.N.

Program:
1) Zahájení
2) Zpráva o plánech činnosti BEZMEZER, o.p.s. na rok 2021
3) Zpráva o přípravě happeningů Jarní Artování, Svatojánská noc, Letní ARTův apírový happening a výstava se
zaměřením na 3D papier TH a papier mache, Světlohraní a další výtvarný program.
4) Návrh smlouvy s výtvarniky, účastnícími se happeningu
5) Program výtvarné školy svojí činností zaměřené na historii Rychnova u JBC n.N. pod názvem ARTovy dny
6) Program činnosti provozovny na tvorbu papíru a z papíru v provozovně v Rychnově u Jablonce nad Nisou
7) Realizace Eshopu
8) Diskuze
9) Závěr

1) Zahájení: ředitelka Zdeňka Svobodová zahájila výroční členskou schůzi.

2) Zpráva o plánech činností BEZMEZER, o.p.s. na rok 2021.Ředitelka přednesla zprávu o plánované činnosti
společnosti na základě usnesení z 30.11.2020 , správní a dozorčí rada tuto zprávu schválily.

3) Zpráva o přípravě happeningů Jarní Artování, Světlohraní a Letní ARTův apírový happeningu a dalších.
Příprava a návrhy programu na happeningy, které se budou konat v Rychnově u Jbc a v L v Rychnově u JBC
n.N., a v Jablonci nad Nisou. Akce se nebudou konat v případě vyhlášení plošných vládních opatření.

4) Návrh smlouvy s umělci účastnícími se Letní ARTův apírový happeningu. Příprava smlouvy – podklady

5) Program výtvarné školy svoji činností zaměřené na historii Rychnova u JBC n.N. Příprava programu výtvarné
školy se zaměřením na historiii Rychnova u JBC n.N. pod názvem ARTovy dny. .

6) Program činností provozovny na tvorbu papíru a z papíru v v Rychnově u Jbc. Zdeňka Svobodová pledložila
návrh na plán činnosti v provozovně v v Rychnově u Jbc.

7) Zpráva Zdeňka Svobodové o realizaci Eshopu na webu BEZMEZER, o.p.s. a platformě internetové Etsy.

8) Diskuze probíhala na téma dotace a podpor a jejich získávání a dále na téma znění stanov společnosti společně
s návrhy přijeti nových potenciálních členů společnosti. Dále probíhala diskuze ohledně rozdělení činnosti členů
během přípravy a konání happeningů.

9) Usnesení: Výroční členská schůze schválila usneseni předložené Lucii Slaninovou, které se týkalo shrnuti
výsledků schůze výše popsaných.

Další účastníci schůze: Ester Lojková, Dana Hujerová, Alena Štěpánová, Olina Rulcová, Kateřina Franců, Dana
Blahoutová

zapsal: Lucie Slaninová (zástupce ředitelky)
schválíl: Zdeňka Svobodová (ředitelka) V Rychnově u JBC n.N.


