VALNÁ HROMADA HNUTÍ BRONTOSAURUS 2013
hromada zajímavých lidí, nápadů, síťování a zážitků...

PROGRAM
Celý programem se budou linou inspirativní prezentace ve stylu Pecha Kucha,
představující krátkou, ale o to brilantnější formou zajímavé projekty a aktivity článků.

PÁTEK
18.30 – 20.00

Příjezd, registrace, večeře

20.00 – 20.30

Zahájení a uvítání

20.30 – 22.10

Významné dění za rok 2012

 zprávy z ústředí HB a z činnosti výkonného výboru Rady Hnutí Brontosaurus
 zpráva sekce OHB
 zpráva a doporučení KRKU
přestávka
 úspěchy Adopce
 představení týmu Dortu
22.10 – 22.20

přestávka

22.20 – 22.35

vyhlášení soutěže Brontosaurus žije!

SOBOTA
8.00 – 8.15

hravé zahájení

8.15 – 8.45

informace o Strategickém plánu – verze SP pro články

8.45 – 10.00

hra Každý nese svou hrstku do mlýna (volně navazuje na strategický

plán)
10.00 – 10.15

přestávka a svačina 

10.15 – 12.15

pracovní skupiny Strategického plánu

1. Zapojování nových lidí do HB
2. Středoškoláci jako naše cílová skupina
3. Kvalita akcí
12.15 – 12.50

krátké prezentace výstupů pracovních skupin

12.50 – 13.00

nominování kandidátů VV a KRK, nominace na ceny

13.00 – 14.30

oběd, venkovní hra

A) 14.30 –16.20

„Legislativní skupina“ – pro zájemce

 Úprava stanov HB
 Úprava vnitřních předpisů
 Úprava stanov sekce OHB
B) 14.30 – 16.20

„Co nesmí chybět na Dortu pro Brontosaura z pohledu základních

článků?“ – pro zájemce
16.20 – 17.00 Společné hlasování o projednaných bodech
 Úprava stanov HB
 Úprava vnitřních předpisů
 Úprava stanov sekce OHB
 Delegování odsouhlasení finanční uzávěrky na Výkonný Výbor
 popř. další (využití Smrčníku)
17.00 – 17.15

přestávka a svačina 

17.15 – 18.30

výběr delegátů do voleb, řeč kandidátů, volby

18.30 – 19.15

večeře   

19.15 – 20.00

představení potáborového setkání
představení nového výkonného výboru a KRKu
udílení cen

20.00 – 21.00

Jednání sekcí:

 Brďo
 OHB
 zelená sekce
 sekce zahraniční
 + prostor pro projednávání témat delegátů

21.00

Živá kapela a živá společná zábava, rautík

NEDĚLE
8.45 – 9.00

hravé zahájení

9.00 – 10.30

vzdělávací blok s externím lektorem – Jak pečovat o členy
v článcích nebo Tvorba persony našeho cílového účastníka

10.30 – 10.45

přestávka

10.45 – 11.10

rozvíjení náboru nových členů na táborech

11.10 – 11.20

schválení výše ČLP

11.20 – 12.40

body co se nestihly a schválení zápisů VH

12.40 – 13.00

zpětná vazba VH

13.00 – 14.00

oběd 

