USNESENÍ VOLEBNÍ KONFERENCE JIHOMORAVSKÉHO ŠACHOVÉHO SVAZU 
konané dne 28. 1. 2008  v Brně v hotelu Bobycentrum

	I. Konference JmŠS schvaluje
1.	Zprávu o činnosti JmŠS v roce 2007 přednesenou předsedou JmŠS Davidem Ciprysem a doplněnou zprávami předsedů odborných komisí.

2.	Zprávu o hospodaření za rok 2007.       
3.	Návrh rozpočtu JmŠS na rok 2008.
	II. Konference JmŠS vzala na vědomí
1.	Zprávu RK JmŠS za rok 2007.   

2.	Zvolení Stanislava Vémoly předsedou RK JmŠS.
	III. Konference JmŠS zvolila
VV JmŠS ve složení: předseda David Ciprys, místopředseda a předseda Komise mládeže  Miroslav Hurta, hospodář a kontaktní osoba s krajským sdružením ČSTV Bronislav Chmelíček, předseda subkomise masového rozvoje Jan Gorčák, předseda STK  David Hampel,  předseda komise rozhodčích  Ladislav Palovský, sekretář a kontakt se ŠSČR – Petr Trávníček, Dosi Točev – kontaktní osoba s Lokomotivou Brno a Bobycentrem.

	Revizní komisi ve složení Libor Diviš, Josef Lahodný Stanislav Vémola. 
Delegáty na Konferenci ŠSČR 23.2.2008 v následujícím složení: David Ciprys, David Hampel, Miroslav Hurta, Ladislav Palovský, Jiří Srna, Dosi Točev, náhradníci Josef Lahodný a Stanislav Vémola.
IV. Konference JmŠS navrhuje
Ladislava Palovského jako kandidáta na předsedu Komise rozhodčích ŠSČR.
	VV ŠSČR při projednávání výše členských příspěvků na Konferenci ŠSČR oddělit částku vybíranou pro ŠSČR od příspěvků vybírané pro krajské šachové svazy Konference ŠSČR by pak rozhodovala pouze o částce vybírané pro ŠSČR.
	V. Konference JmŠS vyslechla
1. informaci zástupců Lokomotivy Brno o průběhu extraligy ml. dorostu ve Zlíně a souhlasí s názorem, že pozdní oznámení změny časového rozvrhu bylo nepřípustné z pohledu časových možností účastníků i vynaložených finančních nákladů a že pořadatelé neučinili vše pro to, aby družstvům tuto ztíženou situaci kompenzovali.
	V. Konference JmŠS ukládá:
1.	Davidu Hampelovi a Ladislavu Palovskému prověřit možnosti umístění placené reklamy na web JmŠS

2.	Davidu Hampelovi do 29.2.2008 předložit návrh koncepce ročenky JmŠS za rok 2007.
3.	VV JmŠS postupovat při konkurzních řízeních na mistrovské soutěže v následujícím časovém harmonogramu:
a) jaro – vyhlášení konkurzu
b) do 20.7. - uzávěrka přihlášek do konkurzu
c) září – vyhlášení výsledků konkurzů
4.	Předsedům OŠS do 10. února 2008 zaslat písemný přehled o činnosti OŠS v roce 2007.
5.	Delegátům zvoleným na Konferenci ŠSČR preferovat při eventuelním hlasování o poplatcích ŠSČR zvýšení poplatků za služby ŠSČR před paušálním zvýšení členských příspěvků.
VI. Konference JmŠS žádá
VV ŠSČR, aby projednal možnosti postihu hráčů, kteří se k partii bezdůvodně nedostaví. Za jeden z možných a účinných postihů Konference JmŠS považuje zápočet výsledku této partie na ELO oběma hráčům.

Zapsali: Jan Gorčák, David Hampel, Miroslav Hurta

