
Začátek 17.02
Přítomní  členové regionální organizace:  Modr, Šašek, Šimeček, Lískovec, Šrom, Hais, Vlasák, Vlasáková, 
Kukačka, Svěráková, Duba, Krejčí, Dvořáková,
Přítomní hosté: Parkanová, Tureček, Bezecný, Pavelka, Žižka,

Pan Lískovec uvítal členy i hosty . 
Nejprve se představili hosté.  Paní poslankyně Parkanová vyjádřila přesvědčení, že stranu již nyní nic 
nezašlape do  země a zároveň vyzvala k tomu, aby se strana nestala spolkem hašteřivých hlasů bojujících 
o moc. Informovala o následujících procedurách volby regionálního výboru, komisí, delegátů atd.
Dále se představili pan Tureček, pan Bezecný, pan Pavelka a pan Žižka. 

Hlasování o moderátorovi sněmu - zvolen p. Lískovec
Určení zapisovatele:  p. Duba, ověřovatelé zápisu sl. Svěráková, p. Lískovec - schváleno jednomyslně
Hlasování o přijetí jednacího řádu: schváleno jednomyslně
Návrhová a volební komise:  p. Duba, p. Lískovec a sl. Svěráková - schváleno jednomyslně

Dále se představili všichni přítomní členové TOP09JH

Stanovení počtu regionálních členů: 7 členů, z toho 1 předseda, 1 místopředseda - schváleno 
jednomyslně

Volba způsobu hlasování: Veřejná volba - schválena jednomyslně

Volby do regionálního výboru:
Předseda:  p. Lískovec - 10 pro, 0 proti
Místopředseda:  sl. Svěráková - 10 pro, 0 proti
Členové: Vlasák, Duba, Heis, Kukačka  - 10 pro, 0 proti
Vyhlášena přestávka regionálního sněmu:

Zahájeno zasedání regionálního výboru:
Přijetí nových členů: pí. Dvořáková, p. Krejčí, p. Zeman - 6 pro, 0 proti
Ukončení zasedání regionálního výboru,

Pokračování regionálního sněmu.

Volby do revizní komise:
Předseda: pí.  Dvořáková -  11 pro, 0 proti, 1 zdržel
Členové:  p. Šimeček, p. Šašek:  12 pro, 0 proti
Náhradníci:  p. Modr, p. Krejčí - 12 pro, 0 proti

Volba delegátů na krajský sněm:
Delegáti: p. Lískovec, sl. Svěráková, p. Duba, p. Hais, p. Kukačka, p. Vlasák, p. Šrom: 12 pro, 0 proti
Dodatečná volba sedmého člena regionálního výboru: p. Šrom - 12 pro, 0 proti

Ukončení oficiální části, neformální debata.

Zapsal V. Duba
Ověřila N. Svěráková
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