ZPRÁVY ZE SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI
Vážení členové Severské společnosti,
dovolte mi, abych Vás informoval o nejdůležitějších změnách v činnosti Severské společnosti, které přicházejí v platnost po letošní Valné hromadě konané 17. ledna 2007.

1. Výbor Severské společnosti
Ve zvoleném Výboru a Revizní komisi nenastalo příliš mnoho změn. Budou tu nadále pracovat:
Ing. Jiří Bartoň, Ing. Pavel Dobrovský, Ing. Jaroslav Holenda, Marta Janíková, Ing. Irena Karlsson, Mgr.
Věra Konrádová, Dr. Hana Kučerová, Jana Kulišová, Ing. Daniela Mikulejská, Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., Jiří Poslušný, Ing. Květoslava Přindišová, Ing. Michal Stanovský, Ing. Ivo Šádek.
Předsedkyní i nadále zůstává Marta Janíková, místopředsedou je nově Pavel Dobrovský. Jednotlivé sekce
povedou Jiří Poslušný (Dánsko), Lidmila Němcová (Island), Hana Kučerová (Finsko), Ivo Šádek (Norsko), Pavel Dobrovský (Švédsko).

2. Členské záležitosti
Veškeré záležitosti ohledně členské základny, zasílání pozvánek na akce a další věci se bude starat nový
sekretář Severské společnosti Michael Stanovský, který je zároveň i šéfredaktorem Severských listů.
Pro kontakt používejte prosím tuto adresu:
Sekretariát Severské společnosti, Dřenice 51, 537 01 Chrudim
telefon: 603 538 168, večer také: 466 652 460, e-mail: sekretariat@severskaspolecnost.cz
Vybírání členských příspěvků má na starosti hospodářka paní Kulišová, nově bude možnost platit vždy i
na všech pořadech a akcích Severské společnosti buď přímo u ní, nebo u pověřeného člena výboru.
kontakt: přes sekretáře nebo přímo pomocí e-mailu: hospodarka@severskaspolecnost.cz.

3. Využití Internetu
Vzhledem k tomu, že více než polovina členů Společnosti (tedy i valná část našich seniorů) má přístup
k Internetu a používá elektronickou poštu (e-mail), budeme nadále toto médium široce využívat
v poskytování kompletních a úplných informací o Severské společnosti. Přinese nám to také značné úspory na poštovném.
Pochopitelně to neznamená, že ti členové, kteří přístup k Internetu nemají, budou oproti současnému stavu ochuzeni. Informovanost členské základny prostřednictvím časopisu Severské listy a poštou rozesílaných pozvánek zůstane zachována.
Ti, co mají přístup k Internetu, však mají spoustu dalších možností. Nové stránky Severské společnosti
naleznete na adrese www.severskaspolecnost.cz – na této adrese naleznete veškeré informace a zápisy
z Valných hromad, plný a poslední text Stanov i pravidelně umisťované zápisy z jednání na schůzích Výboru. Také je tu archív všech proběhlých akcí Severské společnosti od září 2003 a aktuální pozvánky na
akce nové. Na Internetových stránkách naleznete i e-mailové kontakty na jednotlivé členy vedení, u důležitých členů i s telefony.

4. Zasílání pozvánek a dalších informací
Jak již bylo řečeno, preferujeme rozesílání všech informací e-mailem. Informace, které právě čtete, dostávají však všichni členové ještě v tištěné formě, příště bychom je posílali jen těm, kteří e-mail nemají.
Někteří členové nahlásili svoji e-mailovou adresu bývalé sekretářce paní Kypové, někteří se přihlásili
k odběru pozvánek a dalších zpráv a sdělení prostřednictvím elektronického formuláře na Severských
listech. Abych mohl informace sjednotit a aktualizovat, prosím, abyste mi své přání a souhlas se zasíláním pozvánek a dalších zpráv a sdělení potvrdili e-mailem na adresu sekretariat@severskaspolecnost.cz
takto:

• Ti, kteří jsou v naší evidenci e-mailových adres, již dostali elektronickou poštou příslušné pokyny.
• Ty, které v evidenci ještě nemám, prosím, aby mi přání a souhlas se zasíláním pozvánek a zpráv sdělili e-mailem nebo přes formulář na stránkách www.severskaspolecnost.cz/pozvanky

5. Výuka švédštiny začíná
Švédská sekce oznamuje, že avízované kurzy švédského jazyka v rámci Severské společnosti právě zahajují v Praze. Přihlásila se řada zájemců různé úrovně znalosti jazyka. Je možno se ještě dopřihlásit – ale
rychle – nejlépe e-mailem na adrese:
svedska.sekce@severskaspolecnost.cz nebo na telefonu 724 745 248.
Výuka bude probíhat jednou týdně s ohledem na možnosti lektorky zatím vždy ve čtvrtek.
První lekce se koná 14. února 2008 od 17 hodin v salónku v suterénu restaurace Gól, U Výstaviště 9,
Praha 7 – Holešovice. (spojení: tramvaj 5, 12, 14, 15 nebo 17 – stanice Výstaviště)
Kurzy jsou pro členy Severské společnosti zdarma!
Na setkání se svými žáky se těší lektorka Irena Karlsson a Pavel Dobrovský, vedoucí Švédské sekce

6. Další informace
Na Valné hromadě i na řadě výborových schůzí vedení Společnosti byla v poslední době často kritizována
pasivita členů, kteří se sice zúčastňují jednotlivých pořadů a akcí, ale nic víc. Severská společnost je občanské sdružení, ale především spolek, který by měl vyvíjet nějakou spolkovou činnost. Členové by se
měli vzájemně více poznávat a pracovat v jednotlivých sekcích, kterých má Severská společnost celkem
pět – děleno podle států. Rozdělení členů do sekcí postupem času však zcela upadlo v zapomnění.
Vlaštovkou je nový vedoucí Dánské sekce pan Jiří Poslušný, který svolává schůzku všech příznivců Dánska k poradě, jak pracovat do budoucna. Doufáme, že další sekce budou následovat.
Rozdělení zájemců do jednotlivých sekcí by ale nemělo změnit současný způsob pořádání akcí pro
všechny členy Severské společnosti, i když se nedá vyloučit, že na některých akcích (třeba výletech) se
dohodne jen pár členů té které sekce a zrealizují je bez součinnosti a příspěvku Společnosti.
O dlouhodobých problémech s financováním činnosti Severské společnosti se nebudu příliš rozepisovat,
bylo to probíráno na Valné hromadě. Kdo na ní nepřišel tak učinil ke své škodě. Valná hromada je nevyšší orgán Severské společnosti a opravdu není lepšího způsobu, jak se o činnosti Spolčenosti dozvědět více. Od loňského roku platí nová pravidla na přidělování dotací shora, Severská společnost musí vždy připravit několik projektů s předpokládaným rozpočtem a pouze na tyto projekty jí Ministerstvo zahraničních věcí přispěje jistou částkou. Zbytek peněz si musíme sehnat sami – zčásti ve formě členských příspěvků, zčásti ve formě sponzorských darů. Akce, které se do projektů nevejdou, musíme financovat plně
sami. Projekty a podrobnější informace se objeví v budoucnosti i na našich internetových stránkách.

7. Severské listy
Severské listy budou od letošního roku vycházek v nové grafické úpravě. Mají na to po deseti letech existence plné právo. Severské listy by se od letošního roku měly více otevřít i spolupráci s ostatními spolky
nadšenců pro Sever u nás – jednak se tím naplní litera ze Stanov Severské společnosti (která je jejich vydavatelem) a jednak si od toho slibujeme zvýšení nákladu – a tedy i zlevnění výroby a tisku. Severské
listy informují nejen o severských státech, ale i o spoustě dalších „severských“ akcí. To však není možné
bez vaší součinnosti. Severské listy jsou také otevřeny pro publikační činnost všech členů (i nečlenů)
Společnosti. Využijte jí! Data vydání a redakčních uzávěrek najdete v tiráži každého vydání.
Časopis můžete předplatit i svým přátelům a známým, jak se to dělá, naleznete v tiráži. Jako členové Severské společnosti máte nárok na slevy.
12. února 2008
Michael Stanovský, sekretář Severské společnosti
adresa: Sekretariát Severské společnosti, Dřenice 51, 537 01 Chrudim
telefon: 603 538 168, večer také: 466 652 460
e-mail: sekretariat@severskaspolecnost.cz

Usnesení Valné hromady Severské společnosti ze 17. ledna 2008
Valná hromada Severské společnosti:
1. schvaluje:
a. zprávu o činnosti za uplynulé období (od r. 2005), kterou přednesla předsedkyně Marta Janíková;
při této příležitosti děkuje odstupujícímu výboru za aktivity a zvláště těm z jeho členů, kteří již
nekandidují do nového výboru: Ing. Doležalovi, Ing. Foltýnskému, Janě Kypové a Ing. Jaroslavu
Tejkalovi;
b. zprávu o hospodaření v posledním roce, kterou přednesla Ing. Přindišová;
c. zvýšení členských příspěvků od r. 2008 o 100 Kč, tj. na celkovou částku 300 Kč, resp. pro studenty a důchodce 200 Kč;
2. bere na vědomí
informace šéfredaktora Severských listů Ing. M. Stanovského o problémech při vydávání a
expedice časopisu včetně připravovaných opatření se Severskou společností pro r. 2008; při
této příležitosti oceňuje vysokou úroveň časopisu, jíž bylo dosaženo za uplynulých 10 let jeho
existence;
3. ukládá nově zvolenému výboru (zápis o jeho volbě pořizuje volební komise):
a. sejít se do 1 měsíce, zvolit předsedu a rozdělit funkce tak, aby byl výbor schopen plnit úkoly Valné hromady i Společnosti obecně;
b. pokračovat v dosavadních kvalitních aktivitách Společnosti s tím, že bude:
- více dbát na rovnoměrné rozložení jednotlivých pořadů během roku;
- zlepšovat vzájemnou koordinaci pořadů jednotlivých sekcí;
- usilovat o hledání nových námětů souvisejících se Severem i nových forem jejich prezentace;
c. podle možností využívat e-mailové komunikace s členskou základnou (při zajištění klasické komunikace s členy nedisponujícími přístupem k elektronické poště);
d. usilovat o:
- rozšíření a omlazení členské základny;
- propagaci Společnosti v médiích;
- hledání nových sponzorů (právnických i fyzických osob) pro aktivity Společnosti;
- větší aktivní podíl členů Společnosti v příspěvcích pro Severské listy;
- pokračující spolupráci s dalšími sdruženími a organizacemi zaměřenými na Sever nebo na témata související se Severem při zachování vlastní identity;
e. zvážit ocenění přínosu Ing. Tejkala, jednoho ze zakladatelů Společnosti a jejího dlouholetého
předsedy (např. čestným členstvím).
Zprávu sestavil a přednesl vedoucí zvolené návrhové komise Ing. RNDr. Václav Němec, CSc.,
jejímiž členkami byly ještě Dr. Helena Confortiová a Dr. K. Kmochová.
Za správnost: Ing. RNDr. Václav Němec, CSc.

