Vedro zasahuje do jednání? nikoli.. 2.8. se koná Operativní
konference.
VýbOR odborové rady- ve středu 2.8. musel být odvolán kvůli neusnášeníschopnosti.
Jen devět z devatenácti funkcionářů potvrdilo svou účast. VýbOR nemohl nahradit
ani VOR, tedy statutární orgán Vedení Odborové rady. I zde nastal problém s účastí
(3 ano, 4 ne). Proběhlo tedy hlasování (per-rollam) po telefonu, o uspořádání
OPERATIVNÍ Konference.
Návrh umožňuje delegovat funkcionářům za sebe jako náhradu jakéhokoliv člena.
Výsledek hlasování je již znám(Aktualizace ve 14´50 - většina souhlasí: 11pro- 2proti1 se zdržuje- 5 se do této doby nevyjádřilo).
Operativní konference nahradí pravidelný srpnový VýbOR v termínu 2.8.
Zájemci z řad členů, mající chuť k účasti, kontaktujte své funkcionáře. Je škoda
neobsadit váš mandát a nechat rozhodovat ostatní.
Jde o sekce: Autobusy, L.D., zaměstnaci ČADu, Vrchní vedení, Žižkováci, ŘED,
Škodovka, Muzeum Střešovice a Unie frakcí, kde některý funkcionář avizoval svou
neúčast.
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kolega Motl odchod do důchodu
různé a kolečko informací z jednání (info o zahájení vyjednávání atp.)
určení způsobu rozdělení výše bonusu pro členy OR (nikoli OSD – ty obdrží
garantováný loňský model) a nikoli ROH – bonus se jim nevyplácí.
Akce sklípek – 14+15.října - info – má některá sekce zájem akci realizovat?
Sháníme ubytování… doprava vlakem, busem.
Akce Šumava- výlet auty- neděle 10.září až středa do středa 13.září (kdo chce
může zůstat déle) – má některá sekce zájem akci realizovat?
15.9. zástup v kanclu, nebo kancl uzavřený ? Zabloudil dovolená.
časopis M34 – prezentace obsahu, info o časopisu pro Brno
využití P15 – přehodnocení rozdělených hodin ? Nevyužívání limitu: Zewel,
Hanuš, Pakosta
jubilanti za 2Q – připraveno v kanclu, 3Q bude připraven v průběhu srpna.
přidělení právní pomoci Jiří Hanuš- spor o výši doplatku renty.
záměr: organizační změny na pozicích funkcionářů v sekci ŘED (Suchá versus
Vitvar, Křikava versus Vobořil)
Schválení odměny za účast na Operativní Konferenci - Stanovy řeší pouze
VýbOR a VOR.
jiné…… doplnění dle požadavku účastníků

