RESUMĚ SCHŮZKY VÝBORU
Přítomni:
Omluveni:

SSN - Brno. 11.2. 1993

Balabán, Doležalová,
Horyna, Papoušek, Pavlincová,
Spunar
Heller, Komorovský, Oerter, Pokorný, Součková

------------------------------------------------------------1. Valné shromážděni
- termín přeložen
na pátek 12. března
- místo konání: Brno, zasedací místnost FF MU
_ časový
rozvrh: 9.00
- 10.00
schůzka členů
výboru SSN na
místě konání
10.00
- 12.00
vlastní jednání shromáždění
12.00
- 13.00
oběd
13.00
- 16.00
diskuse nad knihou H. Kunga
- body programu: úvodní slovo (Heller)
zpráva o činnosti (Heller)
zpráva o hospodaření (Doležalová)
zpráva revizní komise (Podborský)
změna stanov (Papoušek)
změna názvu SSN a IAHR (Papoušek)
volba výboru, apelační a revizní komise
výhled činnosti (Spunar)
návrh rozpočtu (Doležalová)
různé
- diskuse nad knihou H. Kunga:
úvodní slovo K. Floss a B. Horyna (zajistí Horyna)
diskuse bude
otevřena širší veřejnosti
(formálně zařazena
do přednáškového cyklu SSN v Brně)
- návrh na složení výboru SSN:
stávajicí členové výboru + prof. Podborský, doc. Král
- návrh na složení apelační a revizní komise:
dr. Frolíková, dr. Bednaříková, dr. Horáková
pozvánky
budou
rozeslány
asi
14 dní předem
(zajistí
Papoušek)

------------------------------------------------------------2. Konference o nové religiozitě
a možnosti
- pracovní
název
"Vlna nové
religiozity
Horyna)
religionistické reflexe" (případná úprava
termín: září/říjen 1993
místo konání: Brno, FF MU
hlavní referenti: Balabán, Horyna, Remeš
přípravou pověřeni brněnští členové výboru

její

------------------------------------------------------------3. Konference česká bible v dějinách evropské kultury
- termín: 3.-4. prosince 1993 (pátek, sobota)
- místo konání: Brno, FF MU
- hlavní
referenti:
Balabán,
Bohatcová,
Heller,
Kopecký,
Michálek, Rothe, Segert, Spunar, Vintr
další
návrhy:
Hlaváčková,
Urbanczyk
(pozvání
zajistí
Spunar)
- pozvánky
pro hlavní
referenty
připraví brněnští členové
výboru
- dr. Lukl potvrdil spolupráci České biblické společnosti
(konkrétní podíl bude upřesněn)

4. Státni dotace
- změna systému přidělování dotací (forma účelových
30% krytí výdajů příjmy)
- celková výše žádané dotace 117 000 Kč
(zajišťuje Doležalová, Papoušek)

projektů,

-------------------------------------------------------------

PŘíŠTÍ SCHŮZKA:
Zapsal:

Papoušek

termín bude dohodnut

na valném

shromáždění

