POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ ZÁPADOČESKÉ OBLASTI SEKCE OB
Datum: 30.9.2017
Čas: 11:00
Místo: shromaždiště OŽ ONO – Merklín
program:
1/ volba předsednictva na další období
2/ provoz SI, finance oblasti - stav, požadavky
3/ mládež (SCM,SCD,TSM) - pokud bude potřeba něco sdělit a probrat
4/ volba delegátů na VH ČSOS a Shromáždění sekce OB
5/ připomínky k závodům
6/ kalendář 2017 - upřesnění termínů, typu závodů, počtu závodů zařazených do OŽ, stanovení přeborů
7/ ostatní - dle Vašich návrhů a připomínek
Komentáře k jednotlivým bodům:
Na úvod – lze očekávat, že průběh musí být stručný a jasný. Bude záviset na vzdálenosti na sobotní start tak,
abychom to ukončili zavčas, aby i ti, co budou startovat kolem 00 to v pohodě stíhali. Takže na rokování
budeme mít, počítám, tak hoďku a čvrtr max.Pokud někdo něco má, pošlete to ještě v týdnu do pléna
emailem, přijeďte včas a buďte připraveni. Děkuji.
1/ nebráním se kandidatuře kohokoli z oblasti, kdo by měl názor, že on povede oblast ku lepším zítřkům
zcela jistě lépe, nežli v dosavadních 6 letech já, ale ani nikam neprchám a jsem připraven čelit dalším rokům.
2/ k tomuto prosím jen stručně stav financí a jaké jsou očekávané výdaje, případně pokud se uvažují nějaké
investice do SI.
3/ Vím, že v této oblasti zainteresovaní činovníci konají dobře a dosti (soustředěních je v průběhu roku dost,
výběry žactva se chystají), takže tento bod dávám jen pokud bude nějaká potřeba jednání.
3/ pokud do konání schůze zjistím u předsednictva, kdy a kde bude shromáždění sekce OB a Valná hromada
ČSOS, kde na shromáždění jsou delegování 2 zástupci oblasti, a pak po jednom z KV a PL kraje, kteří pak
mají být na VH
5 + 6/ Tyto dva body se asi prolnou a zaberou nejvíce času. Prosil bych pouze o věcné připomínky a návrhy,
abychom se do toho přílič nezamotali. Úkolem na základě přihlášených poadatelů bude stanovit, v jakých
termínech bude OŽ, kolik jich bude, jaké typy závodů, na základě předchozího pak skaldbu žebříčků a
stanovení oblastních přeborů atd.
7/ pokud by se našlo něco dalšího, co nezazní již v nějakém z dřívějších bodů... Podklady k tomuto ideálně
poslat dopředu (aby se to dalo rozeslat hromadně), případně pak na místě.
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