
USNESENÍ VALNÉ HROMADY SEVERSKÉ SPOLE ČNOSTI 
konané 12. kv ětna 2010 v Praze 

 
Valná hromada Severské společnosti 
 
1. schvaluje: 
    a)  zprávu předsedkyně Marty Janíková o činnosti za uplynulé období (od r. 2008) s rekapitulací  
        celkového vývoje a aktivit Společnosti u příležitosti 20. výročí její existence v současné podobě; při  
        této příležitosti děkuje odstupujícímu výboru za aktivity a zvláště Ing. Pavlu Dobrovskému, který již  
        nekandiduje do nového výboru:  
    b)  zprávu o hospodaření v posledním období (podrobně za r. 2008 a 2009, předběžně stav za r. 2010),  
        kterou přednesla Jana Kulišová; 
    c)  ponechání ročních členských příspěvků ve výši schválené v r. 2008, tj. 300 Kč, resp. pro studenty a  
        důchodce 200 Kč; doporučuje však členům podle jejich možností zvýšit vlastní příspěvky o  
        dobrovolné částky, případně přispívat na jednotlivé pořady; 
    d)  nově upravené aktualizované Stanovy Severské společnosti, kde v předloženém písemném návrhu  
        se ještě doplňují a mění tyto body: 

- I/2: doplněn text: registrované v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ze 
dne 27. března 1990 v platném znění. 

- I/4: text se doplňuje o další aktivitu: podílet se na dalším vzdělávání dospělých 
- IV/2: text se doplňuje o nový řádek: zájmové sekce 
- IV/3: text se mění: volit čestné členy společnosti 
- IV/6: text se mění: Pozvání na valnou hromadu je třeba zaslat nejméně 14 dní před jejím 

konáním;  
    
2. oceňuje zejména pořádání velice aktuálních pořadů jednotlivých sekcí Společnosti; 
 
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 maximální úspory při finančním zajištění pořadů při zachování jejich vysoké odborné  
          úrovně; 
         - dále zlepšovat vzájemnou koordinaci pořadů jednotlivých sekcí včetně rozesílání pozvánek; 
         - usilovat o hledání nových námětů souvisejících se Severem i nových forem jejich prezentace    
          (např. pásmo o severských metropolích, hymnách severských států, návštěvy kulturních podniků,  
          workshopy aj.); 
    c)  podle možností využívat e-mailové komunikace s členskou základnou (při zajištění klasické  
         komunikace s členy nedisponujícími přístupem k elektronické poště); 
    d)  provést jazykovou úpravu schváleného znění Stanov, zejména v bodech II/3., II/5.,II/7., IV/4 a IV/ 8.; 
 
4. ukládá zvolené Dozorčí radě sejít se do 1 měsíce a zvolit předsedu Dozorčí rady; 
 
5. ukládá všem členům Společnosti usilovat o: 
    a)  další rozšíření a omlazení členské základny se zdůrazněním mezigenerační spolupráce; 
    b)  propagaci Společnosti v médiích; 
    c)  hledání nových sponzorů (právnických i fyzických osob) pro aktivity Společnosti; 
    d)  větší aktivní podíl členů Společnosti v příspěvcích pro Zpravodaje Severské společnosti; 
    e)  pokračující spolupráci - při zachování vlastní identity - s dalšími sdruženími a organizacemi   
        zaměřenými na Sever, na témata související se Severem a na získávání nových zájemců zejména  
        v prostředí vysokých škol.    
 
Zprávu sestavila zvolená návrhová komise ve složení Ing. RNDr. Václav Němec, CSc., Dr. Helena 
Confortiová, CSc. a Dr. Klára Kmochová. Byla hlasitě přečtena Dr. Němcem a valným shromážděním 
schválena aklamací. 
 
Za správnost:     Ing. RNDr. Václav Němec, CSc.                                         


