EMCC Poland
Ul. 3 Maja 11A, Komorów
www.emccpoland.org

X spotkanie zarządu EMCC
Data spotkania:

05.04.2017

Rodzaj spotkania:

Zebranie zarządu

Organizator:

Agnieszka Kaseja

Uczestnicy:

Prosimy przeczytać:

Chronometrażysta:
Protokolant:

Poznajmy się

Agnieszka Kaseja, Magdalena
Kozioł, Rafał Ignasiak, Jakub
Śwninarski, Robert Łężak

Prosimy przynieść:
Robert Łężak

Imię i nazwisko
osoby prowadzącej: Agnieszka Kaseja

Sporządzono
notatki?

Dyskusja: 11:30
Jakub Śwniarski: lubię robić, zajmuję się strategią, mam naturę błazna i prześmiewcy.
Rafał Ignasiuk: Jestem żółto-czerwony, mam wiele pomysłów, ale potrzebuję otrzeźwnienia, pracuję nad tym, żeby
realizować plany. W EMCC napędzać będzie mnie wiedza i dowody.
Agnieszka Kaseja: Jestem niebiesko-czerwona, sprawdzam się kiedy coś trzeba zrobić w trudnych warunkach, napędza
mnie wiedza i możliwość wpływu na nasz odcinek branżowy. Mam aktualnie wiele spraw prywatnych, ktore są dla mnie
proiorytetetm, mam dylemat. Jestem zdecydowana podzielić siępracą na rzecz EMCC. Tu robimy dobre rzeczy, to mnie
kręci. Mam olbrzymie nastawienie na jakość.
Magda: Wysoko konsekwencja i sumienność, zarozumiałość, lubię robić rzeczy powtarzalne i rutynowe. Mam się nie
brać za rzeczy organizacyjne. Rzeczy powinny mieć ubogacać i dlatego trenuję taichi. Nie mam potrzeby gratyfikacji
natychmiastowej. Jestem skrajnym introwertykiem, ale bardzo dobrze wchodzę w rolę ekstrawertyka. Nie lubię z
ludźmi się spotykać w dużych grupach. Wiedza i przetwarzanie informacji oraz żmudne analizowanie to moja domena.
Mam też duże pragnienie tworzenia działa. Używanie rzeczy niezgodne z przeznaczeniem to moja forma kreatywności.
Kręci mnie możliwość robienia czegoś w superwizji. Kręci mnie, że organizacja nie jest zbyt duża.
Robert Łężak: Doświadczenia 20 lat w agencjach reklamowych, możliwość wykorzystania tych doświaczeń w pracy w
stowarzyszeniu.
Wnioski:

Zobowiązania:



Asystentka dla zarządu?



Potrzebujemy relacji z każdego spotkania



Potrzebujemy kogoś do pisania tekstów



Prawa dostępu do strony www



Chcemy mieć jednorodność, jeśli chodzi o
komunikację



Aplikacja, która sama przypomni o członkostwie i
przedłużeniu na stronie www



Newsletter do podpięcia na stronie



Chcemy inwestować w działalność EMCC 1 dzień
w tygodniu



Robert Łężak będzie odpowiedzialny za
stronę WWW i za komunikację w social mediach



Każdy będzie miał swojego maila



Robert Łężak będzie komunikował się poprzez
maila plmarketing@emcccouncil.org



Jakub Świniaski plresearch@emcccouncil.pl

 Magda pl.superwizja@emccouncil.org
Komisja Rewizyjna:
Agnieszka Sadowska pl.administrator 2
Małgosia Matusiak pl.administrator
Rafał Szewczak pl.mentoring

Podsumowanie:

Czynności do wykonania:

Osoba odpowiedzialna:

Termin ostateczny:

2

Sprawy
organizacyjne

Imię i nazwisko
osoby prowadzącej:

Sporządzono
notatki?

Dyskusja: 12:30
1.
2.
3.

Uświadamiać biznes, po o jest ten coaching, oparcie na dowodach, kiedy jest największy.
Księgowa potrzebuje mieć podpisane sprawozdanie finansowe, więc potrzebujemy je podpisać
Zastanowić się czy nie zmienić siedziby Stowarzyszenia na Ul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów

Wnioski:


Zobowiązania:
Na następnym zarządzie ustalimy następne daty
naszych spotkań





Agnieszka Kaseja - Adresy mailowe dla członków



Robert Łężak - Protokół ze spotkania



Agnieszka Kaseja - Sprawy księgowe

Podsumowanie:

Czynności do wykonania:

Osoba odpowiedzialna:

Termin ostateczny:

