Zápis
z členské schůze Svazu germanistů ČR konané dne 16.9. 2010 v Praze
Přítomno: 53 členů
Program:
1.Zahájení : prof. Vaňková
2. Zpráva o činnosti výboru v uplynulém období: prof. Vaňková
3. Zpráva o hospodaření: Dr. Dovalil
4. Představení konceptu dopisu pro MŠMT (viz příloha): Dr. Dovalil
5. Diskuse: náměty, připomínky k činnosti Svazu a k návrhu rezoluce
S pozměňovacími návrhy k dopisu vystoupili Dr. Andrášová, Dr. Mareček, Dr. Valdrová.
Usnesení členské schůze: Pozměňující návrhy budou zapracovány, konečné znění schválí
výbor Svazu, rezoluce bude předána na MŠMT ČR.
6. Seznámení členské základny s návrhem změny stanov (změna vyznačena kurzívou):
Změna čl. 3, odst. 1:
Členství ve Svazu zaniká vystoupením, ukončením členství, úmrtím člena. Ukončení členství
může proběhnout jednostranným úkonem ze strany člena nebo jednostranným úkonem ze
strany Svazu, a to v případě, že člen neplatí déle než 3 roky za sebou členské příspěvky a
nevyvíjí žádnou činnost ve prospěch Svazu. Návrh na ukončení členství je oprávněno podat
předsednictvo a o tomto návrhu rozhodne členská schůze.
Již dříve schválené změny:
čl. 4, odst. 3:
Členská schůze se koná v předem určených termínech, nejméně jednou ročně > nejméně
jednou za dva roky.
čl. 5, odst. 2:
Předsednictvo je voleno vždy na 2 roky z řad členů Svazu > na čtyři roky
čl. 5, odst. 3:
Předsednictvo je složeno z 5 členů > z 9 členů

7. Diskuse ke změně stanov:
Návrh doc. Tvrdíka, aby neplatící členové byli před návrhem na ukončení členství ještě
písemně vyzváni k zaplacení členských příspěvků akceptován.
8. Hlasování o změně stanov: hlasování proběhlo aklamačně, změna byla přijata všemi hlasy.
9. Volba předsednictva
a) Volba volební komise:
Členkami volební komise byly navrženy a schváleny členskou schůzí
Dr. Cieslarová, doc. Kratochvílová, Dr. Kotůlková
b) Představení kandidátů na členy nového výboru (viz příloha č. 1)
c) Hlasování
10. Závěr schůze:
Vyhlášení výsledků voleb (viz příloha č. 2)
Další členská schůze proběhne v roce 2012 v na FF UP v Olomouci.

Zapsala: L. Vaňková

V Praze dne 17. 9. 2010

