Milé členky a členové Spolku SUR, milí přátelé,
moc vás všechny zdravím a chci vám poděkovat za vaši flexibilitu a spolupráci v souvislosti se
schvalováním změn našich Stanov. Jak jste již obdrželi výsledky hlasování, tak vše proběhlo s pozitivním
výsledkem a nyní podnikáme další procesní kroky k právnímu dotažení nastavených změn.
Čas běží hodně rychle a jsou to už 3 roky, kdy jste volili Správní radu SUR, které nyní končí její
mandát a čekají nás v nejbližší době volby nové Správní rady. Již před několika měsíci jsme vám zaslali
informaci o termínu letošního Surfování, které jsme naplánovali na 9. – 10. 4. 2021, v jehož rámci by
proběhla Valná hromada a volby. Vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli, Správní rada
v součinnosti s Odbornou radou i Revizorem, odložit Surfování, jako setkání členů Institutu SUR, které
vnímáme, že je cenné v podobě osobních setkání. Zároveň jsme rozhodli, že nebudeme odkládat volby,
protože tento akt je důležitý pro pokračování mnoha rozpracovaných aktivit a projektů.
TEDY:
V PÁTEK 9. 4. 2021 OD 17,00 DO cca 20,00 HOD PROBĚHNE ONLINE VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA
S NÁSLEDUJÍCÍM PROGRAMEM:
1.

2.
3.
4.
5.

Zpráva o činnosti, tedy o tom, co jsme za 3 roky a za poslední rok pro nás všechny upracovali.
- Zprávy z jednotlivých komunit (jednotliví vedoucí komunit).
- Zpráva o ukončení Školičky 5 a zahájení Školy 6 (Kamil Kalin, Oswald Schorm, Jiří Libra, Jan
Konopásek).
- Zpráva o situaci na poli supervize (Martina Těmínová).
- Zpráva o hospodaření, jak se nám dařilo a daří (Michael Chytrý a Tereza Polesná).
Certifikace a akreditace. Informace o novém Certifikačním řádu ČAP, o vytváření nových kritérií
pro zdravotnictví, a co to pro nás do budoucna přináší (Kamil Kalina a Michael Chytrý).
Představení kandidátů pro volbu do Správní rady (každý kandidát sám za sebe).
Informace o volbě Správní rady, jejím způsobu (Kamil Kalina).
Společná příprava příštího Surfování, které snad bude v dohledné době již naživo.

OD VÁS BUDEME TEDY POTŘEBOVAT:
-

Do 1. 4. 2021 navrhnout kandidáty do Správní rady, tedy koho byste tam rádi viděli;
prosíme, zeptejte se předem navrhovaného, zda s kandidaturou souhlasí
Do 1. 4. 2021 sdělit, kdo z vás by sám byl ochoten kandidovat ve volbách.
Toto vše prosím zašlete do 1. 4. 2021 na adresu sur@sur.cz .
Abyste si termín v diářích podrželi, a abychom se sešli 9. 4. 2021 v co největším počtu.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT:
A) 2. 4. 2021 obdržíte mailem kandidátní listinu s navrženými kandidáty do Správní rady.
B) V týdnu před Valnou hromadou obdržíte mail s linkem na připojení se online.
C) Obdržíte s předstihem hlasovací tabulku, kterou již znáte z hlasování v souvislosti se
Stanovami, kterou pak vyplníte a odešlete po ukončení Valné hromady (toto vše bude zároveň
zveřejněno na webu SUR).
Chceme vám za všechny ty, kteří se podílí na zajištění chodu našeho Spolku, popřát hodně trpělivosti
a jistoty v sebe sama a taky v naše společenství SURu.

Za Správní radu SUR

Michael Chytrý

