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Vyhlášení výsledků voleb výboru a kontrolní komise ČSEBR 2016/2017
Voleb se zúčastnilo 68 členů ČSEBR, což představuje nadpoloviční většinu z celkového počtu 130 členů. Z hlasující
většiny členů byli nadpoloviční většinou hlasů (více než 34) zvoleni všichni kandidáti do Výboru ČSEBR. Celkem
kandidovalo 11 členů do Výboru a všech 11 bylo zvoleno. Do kontrolní komise byli opět nadpoloviční většinou
schváleni všichni tři kandidující členové. Velmi děkuji všem hlasujícím i kandidujícím za účast ve volbách. Gratuluji
ke zvolení novým členům výboru a kontrolním komisařům. První setkání nově zvoleného Výboru se uskuteční v
druhém čtvrtletí tohoto roku.
Přeji hodně zdaru a těším se na viděnou.
Jana Albrechtová
Člen výboru, region

Získaných hlasů

Jana Albrechtová, 1

67

Jan Krekule, 1

65

Václav Motyka, 1

65

Martin Fellner, 2

64

Marie Hronková,4

64

Jan Humplík, 2

64

Peter Váczi, 3

63

Ludmila Ohnoutková, 2

61

Jana Šedivá, 6

61

Jiří Kubásek, 4

60

Marek Klemš, 3

60

Kontrolní komisaři

Získaných hlasů

Lubomír Adamec

66

Radomíra Vaňková

65

Lukáš Fischer

63

Podrobné výsledky jsou zde. Volební řád je zde.

Den fascinace rostlinami 18. 5. 2017
EPSO letos opět pořádá mezinárodní "Den fascinace rostlinami", a to dne 18.5. Formulář pro přihlašování se Dr.
Vaňkovi, koordinátorovi FoD v ČR na rok 2017, je zde.
Více informací na http://www.plantday12.eu/home.htm
Výbor ČSEBR se jednomyslně rozhodl podpořit pořádání akcí v rámci letošního FoPD na schůzi pořádané 9.2.
2017. Proto vyhlašujeme soutěž o podporu ČSEBR předpokládaně 10 projektů FoPD ve výši do 2-3 tisíc Kč (dle
velikosti akce a jejího dopadu). Pokud máte zájem o tuto podporu, prosíme, vyplňte formulář o akci zde. Přihlášky
budou hodnotit členové nově zvoleného Výboru, a pokud se budou chtít zapojit, pak budou vítáni i kontrolní
komisaři. Vyplněné formuláře (zde) posílejte e-mailem na adresu csebr@csebr.cz do 31. 3. Výsledky budou
vyhlášeny předpokládaně nejdéle měsíc před akcí, tj. do 18. 4. 2017.

ČSEBR na Facebooku
Dr. Kubásek založil na přání výboru stránku ČSEBR na Facebooku zde a skupinu zde. Všichni členové a příznivci
ČSEBR jsou na nich vítáni. Stránka by nás měla reprezentovat a skupina umožnit členům (ale i dalším kolegům a
přátelům rostlin) virtuálně se setkávat a komunikovat. Prosíme, podpořte naši Facebookovou stránku! Potřebujeme
co největší okruh podporovatelů - přihlašte se, prosím, a posílejte zprávy o dění u vás.

Pozvánky na konference
European Meeting of Plant Endomembrane Research, 12.-15.9. Praha, ČZU

Členské příspěvky
Děkujeme všem členům, kteří již zaplatili letošní příspěvky. Přehled o platbách a informace o variabilních symbolech
získáte zde: http://www.csebr.cz/csebr/clenstvi.html , heslo je "csebr2015". Příspěvek činí 500 Kč (studenti a
nepracující důchodci 250 Kč). Členové na RD jsou od platby osvobozeni. Prosíme, sdělujte nám změny týkající se
výše příspěvků.
Při platbách vždy uvádějte Vám přidělený variabilní symbol. V případě sdružení plateb za více kolegů uveďte ostatní
VS alespoň ve zprávě pro příjemce. Na požádání Vám vystavíme fakturu. Po předchozí domluvě také můžete
příspěvek zaplatit v hotovosti. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na csebr@csebr.

Posílání příspěvků do Newsletteru a na webové stránky
Uvítáme vaše příspěvky i náměty k obsahu Newsletteru i webu. Uvítáme i příspěvky slovenských kolegů. Příspěvky
do dalšího Newsletteru prosíme zasílejte do 31. 3. 2017 na csebr@csebr.cz, příspěvky na web na web@csebr.cz.

Komunikace a kontakty
csebr@csebr.cz - pro zaslání oznámení všem členům/pouze studentům/výboru - Zuzana Kubínová e-mail přepošle
web@csebr.cz - pro zasílání informací pro aktualizaci webu Lence Sikorové

