
ZÁPIS Z 1 .VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE BEZMEZER, 
o.p.s. konané dne 30.6.2018 v Rychnově u Jbc n.N.

Program:
1) Zahájení
2) Zpráva o plánech činnosti BEZMEZER, o.p.s. na druhou půlku r.2018
3) Zpráva o přípravě II. Mezinárodního sympozia se zaměřením na 3D papier TH a papier mache a Světlohraní 
4) Program výtvarné školy svojí činností zaměřené na historii Rychnova u JBC n.N.
5)           Program činnosti provozovny na tvorbu papíru a z papíru v Chrastavě a v Rychnově u Jbc n.N.
6)           Zpráva o podaných žádostech, dohodách o provední práce a jejich možnostech vyúčtování.
7)           Diskuze
8)           Závěr                                                                                                                                                

1) Zahájení
ředitelka BEZMEZER, o.p.s .. Zdeňka Svobodová zahájila výroční členskou schůzi.

2) Zpráva o plánech činností BEZMEZER, o.p.s. na druhou půlku r. 2018
Reditelka BEZMEZER, o.p.s.přednesla zprávu o plánované činnosti společnosti, správní a dozorčí rada tuto 
zprávu schválily.

3) Zpráva o přípravě II. Mezinárodního sympozia se zaměřením na 3D papier TH a papier mache a Světlohraní
               v Rychnově u Jbc n.N. a v Kulturním a společenském centru v Lidových sadech v Liberci
     
       4)     Program výtvarné školy svoji činností zamělené na historii Rychnova u JBC n.N.
                Příprava programu výtvarné školy se zaměřením na historiii Rychnova u JBC n.N.

       5)     Program činností provozovny na tvorbu papíru a z papíru v Chrastavě
               Zdeňka Svobodová pledložila návrh na plán činnosti v provozovně v Chrastavě.

       6)     Zpráva o podaných žádostech, dohodách o provední práce a jejich možnostech vyúčtování. Zrávu předložila
               Zdeňka Svobodová

       7)     Diskuze       
                Diskuze probíhala na téma dotace a podpor a jejich záskávání a dále na téma znění stanov 
                společnosti společně s návrhy přijeti nových potenciálních členů společnosti. Dále    
                probíhala diskuze ohledně rozděleni činnosti členů během přípravy a konání festivalů a
                sympozia 2017 nebo 2018.

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

Další účastníci schůze: Mgr.Ak.soch. Štěpán Málek, Patrik Rutkovský, Hana Šikolová,  Jitka Sádovská, Olina Rulcová, 
David Matěcha, Kateřinana Sádovská, Petr Slanina, Josef Bím

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


