Český svaz muzeí v přírodě
Zápis z jednání Správní rady
Místo konání:
Datum:

Soubor lidových staveb Vysočina v Hlinsku
28. února 2014

Správní rada ČSMP zasedla ve složení dle prezenční listiny
Program jednání:
1.
Úvodní slovo Ing. Jindřicha Ondruše, prezidenta ČSMP
- Zahájení jednání Správní rady a poděkování PhDr. Iloně Vojancové za přípravu tohoto jednání
2.
Členské příspěvky na rok 2014
- Oznámení, že v průběhu měsíce března budou řádným a přidruženým členům rozeslány faktury
3.
Skanzen Pertoltice – Lidové stavby o. s. – rozhodnutí o přijetí za přidruženého člena
- Obdrží všechny náležitosti: průkazky, vývěsní ceduli ČSMP
4.
Oslovení potencionálních nových členů ČSMP
- Zajistí VMP Rožnov pod Radhoštěm
V případě oslovení nových členů navrhnout v první řadě řádné členství
Vytipování muzeí v přírodě, které by měl ČSMP oslovit s nabídkou členství, připravit ve spolupráci se
zástupci stávajících členů ČSMP (členové ČSMP budou osloveni s žádostí o doporučení institucí,
které by měly být následně osloveny k členství v ČSMP)
5.
Otázka řádných a přidružených členů
- Návrh zrušení přidruženého členství a rozdělení jen na řádné a individuální členy
- Zvážit zavedení tzv. podmíněného členství
- Návrh na zamyšlení se nad rozlišením stávajících způsobů členství, motivace stát se členy řádnými
(např. vyšší poplatky při seminářích pro přidružené členy, exkurze pro řádné členy zdarma, pro
ostatní za poplatek,…)
- Cíl do budoucna: Zrušit nebo časově omezit tzv. přidružené členství. Změnu je třeba řešit se změnou
Stanov ČSMP
6.
Akční plán 2014
- Přepsání akčního plánu do aktualizované podoby a rozeslání stávajícím členům, zajistí tajemník
ČSMP
- Konference o dřevěné architektuře 19. – 21. června 2014: V dohledné době setkání přípravné
skupiny, po něm budou členům rozeslány informace
- Seminář „Průvodce a návštěvník“ ve Strážnici v září 2014: V co nejkratší době stanovit přesný
termín a rozeslat členům informace
- Workshop „Použití hlíny v lidovém stavitelství“: Dosud nebylo stanoveno datum
- Společná prezentační kampaň - nutno konkretizovat, stanovit rozsah, podobu, garanta a termíny

