Zápis ze schůze předsednictva CASA 18. 1. 2022, 14:00–16:00,
online
Přítomni: Nikola Balaš, Jakub Grygar, Jaroslav Klepal, Michal Lehečka, Barbora Stehlíková,
Markéta Zandlová
Agenda:
1. Přípravy VS a LHL (19. 2. 2022)
Předsednictvo diskutovalo o průběhu a programu nadcházejícího VS.
Markéta Zandlová seznámila předsednictvo s tím, že Niko Besnier nedorazí osobně, a
že LHL se tudíž uskuteční jen on-line. Předsednictvo bude informovat členy CASA
včas před konáním LHL, tj. s ohledem na vývoj pandemické situace v únoru
2.

Soutěž Casa
Jaroslav Klepal informoval o průběhu hodnocení soutěže CASA. Hodnocení je
v konečné fázi.

3. přípravy konference CASA 2023
Markéta Zandlová zmínila, že je třeba začít debatu o konferenci CASA 2023.
Předsednictvo na VS osloví členskou základnu s nabídkou možnosti účastnit se
organizace konference.
Návrh předběžného harmonogramu dílčích kroků (bude doladěno dle konkrétního
průběhu přípravy konference):
● VS: výzva členům CASA k podávání návrhů anotace hlavního tématu
konference a k zapojení se do její přípravy; možnost přizvání
spoluorganizátora.
Termín: 30. 6. 2022
● Rozhodnutí o tématu konference, keynote, místu konání, případně
spoluorganizaci
Termín: 30. 9. 2022
● Call for panels / call for papers: ?
● Datum konání konference: září 2023
Členové předsednictva si rozdělili úkoly, zejména úkoly týkající se VS 2022 (viz níže).

4. RVS
Barbora Stehlíková informovala o úspěšném podání vyúčtování dotace v polovině
ledna.
Michal Lehečka informoval o administrativních změnách v RVS a seznámil s
možnostmi žádání finanční další podpory od RVS.

5. Cargo
- diskuse o VŘ a jeho výsledcích;
- diskuse o využití financí z rozpočtu CASA, které dosud směřovaly na Cargo
6. Etický kodex a směrnice
-

převezme k dopracování Martin Fotta, začne v únoru

7. Úkoly na VS:
Jakub Grygar
o připraví zprávu o Gellnerovských seminářích (VS)
Jaroslav Klepal
o připraví bod týkající se soutěže CASA (VS)
o osloví oceněné cenou CASA ohledně členství v CASA
o domluví s oceněnými červnový Gellnerovský seminář
Barbora Stehlíková
o připraví zprávu o hospodaření CASA za rok 2021 (VS)
Markéta Zandlová
o připraví zprávu o činnosti CASA 2021, uvede finanční rozvahu do
budoucna (VS)
o připraví zprávu o Bienální konferenci CASA 2021 (VS)
o připraví přehled vývoje jednání ve věci VŘ na vedoucí/ho
redaktora/redaktorku Carga
o připraví informaci o prostředcích uvolněných v důsledku ukončení činnosti
Cargo (VS)
o osloví šéfy jednotlivých sekcí, aby si připravili zprávy o činnosti sekcí za
rok 2021 (VS), osloví je ohledně nových finančních možností
Michal Lehečka
o připraví zprávu o WWNA (VS)

Nikola Balaš
o upomene Petra Skalníka, aby připravil zprávu o konferenci Ernest Gellner
Legacy and Social Theory Today (VS)
o rozešle členstvu aktualizovaný program VS a ten vyvěsí na web CASA
(přidání bodů týkajících se konferencí CASA 2023 a SIEF 2023) (VS)
o zjistí parametry členství ve WCAA a s tím seznámí předsednictvo

Zápis vyhotovil Nikola Balaš

