Acta de l’Assemblea anual de la Junta Directiva del Club de Scrabble de l’Hospitalet de Llobregat
Lloc de trobada: virtual
Dia: 18/08/2021.
Hora: 18-19 h.
Participants: Josep Anguera, Andreu Pont, Francesc Gallen, Sayaka Kamikariya i Cristina Bassóns
Punts comentats:
1. Aprovació de l'acta anterior.
2. Junta directiva.
El president, Josep Anguera, encara no s’ha pogut treure el certificat digital de representant del club,
perquè per la pandèmia Hisenda no fa aquest tràmit.
3. Estat de comptes.
La tresorera informa que el club té 121,50 € al banc. L’ajuntament ens ha concedit 500 € de subvenció,
però vindrà a final d’any, com sempre.
Alguns socis, al no fer trobades i veure’ns, no han pagat la quota d’aquest any. D’altres, han pagat per
banc i alguns fins i tot han posat una mica de més, com a donatius per ajudar a pal·liar les despeses.
Caixa d’enginyers ha pujat el manteniment del compte a 24 € trimestrals.
Materials del club: 4 jocs oberts en català, 3 jocs oberts en castellà, 3 rellotges vells, 5 de nous, i 9 jocs
en català sense obrir.
Cal renovar l'aprovació per a la gestió del compte de Caixa d'enginyers de les 4 persones que ja hi
constem.
4. Pla d’acció.
Per la COVID-19 no s'ha pogut ni fer un pla d’acció. Tot i així, s’han seguit fent algunes activitats en
col·laboració amb la FISC, com lligues i campionats virtuals. Com no es podia participar presencialment
a les festes majors, hem creat jocs com anagrames, que es responen per un formulari web, per seguir
participant, però amb seguretat per tothom.
Per l'aturada, seguim pendents de renovar el conveni amb el CNL de la ciutat.
5. Precs i preguntes.
Acords:
1. S'aprova l'acta anterior.
2. S’aproven els comptes del club.
3. S’intentarà tornar a fer els tràmits per treure's el certificat digital.
4. Renovem el permís de gestió del compte del club per Josep Anguera, Andreu Pont, Francesc Gallen i
Cristina Bassóns.
El secretari

El president
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