Zápis
P~ítomni:
Omluveni:

ze schOze

výboru

ČSSN

- 19.1.

1996#

Brno

Doležalová. Kandert. Papoušek. Pavlincová
Balabán. Heller.
Horyna. Král. Oerter. Podborský.
Pokorný. Součková. Spunar. Štampach. Vacek

1. Bekapitulace

uplynulého

obdob1

- prob~hla konference
"Žena v náboženstvích
sv~ta" (15.11.
1995). výb~r
p~ísp~vkO bude zve~ejn~n
v nejbližších číslech časopisu Religio (v p~ípad~. že by se poda~ilo zajistit prost~ednictvím
RVS finanční zdroje. byly by materiály
konference vydány v samostatném sborníku)
sborník
Religions in Contact
stále nedokončen (zdržení
korektur)
- vydáno číslo 2/1995 časopisu
Religio (jisté zpožd~ní zpOsobeno potížemi v tiskárn~)
- podána zpráva
účetní uzáv~rce roku
1995 (dr. Doležalová). bude p~ednesena na Valném shromážd~ní ČSSN

°

2. Valné
- termín:
-

-

-

shromážd~n1

ČS SN

pátek 19. dubna 1996.
10.00 hodin
(výbor ČSSN již 9.00 hodin)
místo konání: FF MU. Brno. Arne Nováka 1
volba nového výboru ČSSN:
~ návrh na
redukci počtu
členO výboru
(stávající 15-ti
členný výbor je neoperativní. v plném počtu se nikdy nesešel).
s ohledem na regionální a
oborové zastoupení by m~l m1t
novy výbor asi iú clenó
~ návrh zpOsobu volby
- jednotliv~ volit
funkce ve
výboru
(p~edseda. místop~edseda. tajemník. hospodá~)
- zbývající členy výboru volit naráz. na konkrétní počet
~ návrh složení výboru ČSSN (viz p~íloha)
volba revizní a apelační komise
~ návrh složení apelační a revizní ČSSN (viz p~1Ioha)
návrh na zm~nu Stanov ČSSN
~ zm~na čI. 11. bod 2
- stávající zn~ní:
"ČSSN reprezentuje p~edseda výboru ČSSN nebo jím pov~~ený člen ČSSN"
- navrhovaná zm~na:
"Statutárním zástupcem ČSSN je p~edseda ČSSN nebo jím
pov~~ený člen ČSSN"
- zm~na
vyplývá
z obecných
právních norem.
dosavadní
formulace naráží zejména p~i jednáních s bankou. která
spravuje náš účet
zpráva o činnosti ČSSN v letech 1993-1995
(p~ipraví dr. Papoušek)
zpráva o hospoda~ení ČSSN v letech 1993-1995
(p~ipraví dr. Doležalová)
zpráva revizní a apelační komise
(p~ipraví dr. Bedna~íková)
plán činnosti na léta 1996-1998 (viz p~íloha)
(p~ipraví dr. Papoušek)

- zásady VÝstavbv rozpočtu ČSSN
na rok 1996
(p~ipravi dr. Doležalová)

a návrh

konkrétniho

rozpočtu

3. Seminá~ "Beligioniatika jako vyaoko~kolaký obor"
- termin: pátek 19. dubna 1996. 14.00 hodin
(bude navazovat
na dopoledni jednáni
Valného shromážd~n1
ČSSN)
- m1sto konáni: FF MU. Brno. Arne Nováka 1
- pozvánka:
~ pro všechny členy ČSSN bude rozeslána s Informačním bulletinem ČSSN (únor 1996)
~ pro referenty ihned (viz p~iloha; zajisti dr. Papoušek)
- shrnuti p~isp~vkfi a diskuse bude publikováno v Informačním
bulletinu ČSSN nebo časopise Religio

4. Evidence členfi
- spolu se složenkami k platb~ členských p~1sp~vkfi budou rozeslány
i dotazniky
ov~~ujic1 údaje
v p~ihláškách
(únor 1996; zajisti dr. Doležalová.
dr. Papoušek)
- na tomto základ~ bude Valnému shromážd~n1 k dispozici noVÝ
seznam členfi

5. Informační bulletin ČSSN
- terminy:

~
~
- s únorovým
~ pozvánky
~ pozvánky

únor 1996
zá~i 1996
č1slem budou rozeslány také:
na Valné shromážd~ni
ČSSN
na seminá~ "Religionistika

jako vysokoškolský

oboru

~ složenky k platb~ členských p~isp~vkfi
~ dotazn1ky k ov~~en1 evidence členfi
- pro únorové
č1slo t~eba p~ipravit
programy p~ednáškových
cyklfi ČSSN v Praze (zajist1 dr. Kandert) a v Brn~ (zajisti
dr. PApoušek). p~ehled nových
knih (zajist1 dr. Doležalová)

6. Bfizné
- návrh na
sn1žen1 nákladu
500 ks na 300 ks (zajisti

PŘÍŠTÍ

SCHŮZE:

časopisu
Reliqio
dr. Pavlincová)

Ústav religionistiky
Arne Nováka 1
660 88 Brno

FF MU

19. dubna 1996. 9.00 hodin
(t~sn~ p~ed Valným shromážd~nim
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