Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 23.8. 2014
Valná hromada byla zahájena v 14,30 hod. sekretářem ČFAI, který přivítal všechny
zúčastněné. Poté byl přednesen program VH sekretářem organizace v následujícím pořadí:
Přednesení zprávy jednotlivých členů rady: prezidenta ČFAI, prezidenta technické komise,
pokladníka a sekretáře. Ve stejné době byl ukončen zápis do presenční listiny a zjištěno, že
v rámci hlasovacího klíče je přítomno 29 mandátů zástupců klubů z 40 možných a VH je
usnášeníschopná. Jednomyslně byl odsouhlasen program VH a volební klíč pro konání VH :
Kluby s členskou základnou do 1-14 členů – 1 hlas, 15 – 30 členů - 2 hlasy, 31 – 49 členů 3
hlasy, nad 50 členů – 4 hlasy.
Byla přednesená zpráva prezidenta, která shrnula činnost organizace za uplynulé období
školního roku 2013/2014.
V rámci hlasování byla přijata zpráva prezidenta jednomyslně.
Závěrečnou zprávu prezidenta technické komise 2013/2014 přednesl v zastoupení sekretář
ČFAI.
Počet zkoušek za sezonu – 38.
VTS: SHODAN 8
NIDAN 4
SANDAN 2
DTS: 6/1 38
6/2 20
5/1 8
5/2 13
4/1 4
4/2 4
3/1 0
V rámci hlasování byla přijata zpráva jednomyslně.
Zpráva sekretáře obsahovala základní statistiku v počtech členů federace v sezóně 2013/2014:
405 dospělých, 316 dětí a 249 vydaných nových průkazů.
Pokles úbytku dospělých členů se zastavil a je zaznamenán mírný nárůst. Nárůst byl
zaznamenán i u dětí, kde se pojejich počet téměř zdvojnásobil. Opět byla připomenuta
tradiční nedochvilnost některých klubů při placení členských příspěvků a odebírání licenčních
známek.
V rámci hlasování byla přijata zpráva sekretáře jednomyslně.
Zpráva pokladníka seznámila přítomné s následujícím:
K 22.8.2013 jsme měli 325 950, k 21.8.2014 máme 335697, příjmy mimo seminářů:
z licenčních známek a z poplatků za zkoušky ČFAI............. 218 681,za poplatky pro trenéra 2.třídy …........................................ 7 500,zkoušky Aikikai (přeposílá se dále SSPA) …......................... 25 938,celkově ….....................................................................….... 252 119,-

Výdaje mimo seminářů:
výdaje prezidenta CFAI (8000,- za minuly rok,
15 000,- tento rok a 15000,- na příští rok) ….......................... 38 000,logo CFAI …............................................................................ 9 000,webhosting + webmaster ….................................................... 11 500,přeposlání peněz za zkoušky Aikikai ….................................. 34 694,náklady na vydání knihy Francka Noela …............................. 51 500,poplatky bance za účet …....................................................... 2 000,poštovné sekretář …............................................................... 485,celkově................................................................................... 147 134,Semináře:
J. Roche – srpen 2013 - Karlín (letni škola).............................. - 43 220,F. Goutard – září 2013 – Karlín................................................. - 15 300,Nevelius – září 2013 – Vinohrady.............................................. - 15 035,F. Noel – říjen 2013 - Vinohrady …........................................... + 10 000,Judansha – listopad 2013 …..................................................... - 5 500,S.Stenudd – listopad 2013 Vinohrady …................................... - 7932,F. Goutard – leden 2014 – Karlín............................................... - 8 100,J. Roche – únor 2014 – Brno …................................................. - 12 000,Školení trenérů – jaro 2014 ….................................................... - 5 750,F. Noel – červen 2014 – Vinohrady …........................................ + 7 599,celkové výdaje na semináře …................................................ 95 238,Celkový stav za rok 2013/2014 je zisk 9 747,V rámci hlasování byla přijata zpráva jednomyslně.
Zůstává beze změn cena členských známek a průkazů pro další období.
400 Kč pro dospělé nad 15 let, 50 Kč pro děti do 15 let a průkaz je zpoplatněn částkou 50 Kč.

Různé – diskuse
- Prezident ČFAI upozornil na nutnost dlouhodobě a pravidelně prezentovat organizaci
v Hombu dojo a to i svou osobní účastí pro oficiální uznání. Po všeobecné rozpravě VH
přistoupila k hlasování, zda pokračovat v nastoupené cestě v žádosti o registraci do Hombu
Dojo i za případného zvýšení nákladů pro ČFAI s ohledem na osobní prezentaci.
PRO 24

PROTI 0

ZDRŽEL SE 8

- Robert Peša navrhl změnit zkouškový systém pro děti. Vypracuje návrh, který předá PTK.
- Martin Švihla zdůraznil nutnost získávat a udržet ve federaci mladé a perspektivní lidi,
jelikož průměrný věk nových cvičenců se začíná zvedat jako například ve Francii. Poukázal,
že je potřeba sesoustředit se na plynulý přechod dětí do kategorie dospělých a aby
středoškoláci odcházející do jiných měst na univerzity byly co nejvíce podporováni
v možnostech dalšího cvičení. Veškeré návrhy členů ČFAI v tomto směru organizace vítá.
Valná hromada byla ukončena presidentem Federace v 16,00 hod.
Zapsal Kubelka

