PRVNÍ ZPRÁVA PRACOVNÍ SKUPINY, KTERÁ MÁ ZHODNOTIT POTŘEBU A VHODNÉ SLOŽENÍ
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE, REPREZENTUJÍCÍ OLYMPIJSKÉ SBĚRATELE
ÚVOD
Tato zpráva odráží strukturu jednání pracovní skupiny, konajícího se 4. a 5. dubna 2011, ve kterém byly identifikované série základních otázek
a problémů a poskytnuty odpovědí a možná řešení. Každá část této zprávy představuje otázku a naši odpověď.
Otázka: 1. Existuje potřeba existence mezinárodní organizace, reprezentující olympijské sběratele ?
1.1
Je žádoucí, aby existovala mezinárodní organizace, která by reprezentovala olympijské sběratele. Znamená to řadu výhod mít
takovou organizaci, která umožní identifikovat olympijskou filatelii různým zúčastněným investorům:
(a)
-

Jednotliví sběratelé získají
rozpoznání a statut
informace o stavu vývojových trendů ve světě
vytváření studijních komisí
exkluzivní suvenýry
doporučované materialy
potenciál k tomu, ukázat exponáty na výstavách
společenské připojení do sítě

(b)
-

Asociace olympijských sběratelů získá
oficiální uznání od MOV
informace o vývojových trendech ve světě
doporučený studijní material
údržování vztahů s národním olympijským výborem

(c)
-

MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. získá
jednotný styčný bod, snadnost přístupu, možnost získání odborných rad..
pomoc a podpora olympijskému hnutí
pomoc a podpora licencovaným výrobkům

(d)
-

Výrobci suvenýrů
pomoc a podpora poptávce po licencovaných výrobcích
zdroj rad pro účastníky trhu.
2. Měla by organizace reprezentovat jen olympijské filatelisty nebo olympijské sběratelé obecně?

2.1
Pracovní skupina poznamenává, že její činnost byla zahájená za předpokladu navrhovaného rozpuštění FIPO a je tedy otázkou, zda by
mělo něco tuto organizaci nahradit. Nicméně, to poznamenalo, že:

Dříve byly protiváhou k FIPO analogické organizace, u numizmatiků FINO a u sběratelů memorabilií FIMO.

Počet členů v olympijských sběratelských organizacích sběratelů již úspěšně zahrnul všechny tři oblasti sbírání, nejen filatelii;

Zájem o sbírání memorabilí rostl zejména v době, kdy zájem o filatelii byl stabilní nebo klesal;

Otevřená třída na filatelistických výstavách počítala s "křížením" mezi filatelií a dalšími formami sbírání.
2.2

Celkem byly zvažované tři možnosti:
a)
omezit novou organizaci pouze tím, že by zahrnovala pouze zájemce o filatelii;
b)
vytvořit novou organizaci zpočátku s filatelistickou náplní, ale s cílem posunu směrem k širšímu základu členství;
c)
vytvořit novou organizaci, která by pokryla všechny formy olympijského sbírání.

2.3

Pracovní skupina nepodporovala možnost volby (a), omezující novou organizaci pouze tím, že by soustředila výhradně zájemce o
filatelii. Výhody byly viděné v kombinování všech polí olympijského sbírání společně v jedné organizaci, ale proběhla diskuse o rychlosti, se
kterou by toto mohlo být dosaženo, buď postupně nebo v jednom kroku. Většina pracovní skupiny preferovala možnost (c), jednotlivý krok.

2.4

Pracovní skupina doporučuje ustavení jediné organizace k tomu, aby mezinárodně reprezentovala veškeré druhy olympijského
sbírání. Zvažovaný byl název Federace Internationale Collectionneurs Olympique (FICO ).

3. Co by mělo být cílem takové organizace?
3.1

Programové prohlášení pro novou organizaci je navrženo:
Zajistit centrum informací, nezbytných k porozumění a propagaci historických a kulturních hledisek olympijského hnutí
prostřednictvím sběratelských artefaktů.

V souladu s programovým prohlášením byly identifikované následující cíle a aktivity:
Podporovat vzdělávání a přátelství mezi olympijskými sběrateli po celém světě;
Předávat znalosti o olympijských známkách, mincích a memorabiliích ve prospěch všem členům;
Usnadnit přístup k olympijskému odkazovému materialu,
Produkovat publikace;
Spolupracovat s Mezinárodním olympijským výborem v rozšiřování olympijských ideálů;
Poskytovat mezinárodní střediska vzdělávání pro olympijské sběratele na celém světě
Podněcovat a spolupracovat s uspořádáním výstav a trhů s olympijskou tématikou.
3.3
Komunikace je nezbytnou částí mise a zjištěných cílů a aktivit.
Klíč k úspěšným vzájemným vztahům předpokládá aktivní použití internetu.
Pracovní skupina vidí organizaci webové stránky jako nejvíce cenově efektivní způsob získávání a šíření informací.
3.2

4. Co by mělo být základem členství, jednotliví sběratelé nebo národní asociace sběratelů?

4.1
Pracovní skupina doporučuje, aby členy byli národní asociace olympijských sběratelů, které se specializují pouze na jeden
sběratelský obor nebo sdružující členy ve více oborech.
4.2
Základem budou kritéria a postupy pro hodnocení žádostí asociací o členství ve FICO. Všechny existující FIPO pobočky budou
vyzvané k tomu, aby si zažádaly o členství. Musí vyhovět standardním kritériím pro členství. Ostatní olympijské organizace sběratelů, kteří
nejsou současně členy FIPO musí nejprve splnit požadavek členských kritérií, kterými bude, že asociace musí mít právní subjektivitu a správní
výbor, složený z přinejmenším tří členů, záznam o činnosti v olympijském sbírání, a jejich národní olympijský výbor nesmí mít žádné námitky.
Samostatní uchazeči mohou být přijati k členství na zkušební dobu dvou let jako členové se všemi členskými právy, kromě možnosti hlasování
během zkušební doby.
4.3
Jestliže neexistuje v některém státě národní asociace olympijských sběratelů, může jednotlivý sběratel spadat pod některou národní
asociaci, působící mezinárodně, například SOC, SPI nebo IMOS.
5. Jaké budou řídící struktury nové organisace?
5.1 nová organizace by měla mít výbor složený z pěti (5) členů:

President

2x viceprezidenti

Pokladník
Všichni výše uvedení budou voleni členstvem,
•
Zástupce MOV bude jmenován olympijským výborem.
5.2.
V závislosti na dostupnosti financování, může být další osoba asociací trvale zaměstnaná k tomu, aby vykonávala administrativní
úkoly, a řídila úřad na každodenním základě. Tato osoba by však neměla žádnou správní pravomoc.
5.3
V závislosti na bodě 6.3 by členové výboru byli voleni na dobu 4 let..
5.4
Usnášeníschopný je výbor, jsou li přítomni alespoň 3 členové a rozhodnutí výboru budou platná při
schválení prostou většinou.
6. Jak bude výbor zvolený?
6.1
Hlasování proběhne na základě, podle kterého má každá členská asociace jeden hlas; tedy podle stejného
principu, jako žádá pro svá rozhodnutí MOV.
6.2
Volby budou určené pro členy výboru a jakmile budou zvoleni, budou sami volit další potřebné funkcionáře.
6.3
Volby budou prováděné každé dva roky při valné hromadě. S výjimkou prvních voleb budou členové
výboru voleni vždy na 4 roky. Při prvních volbách budou dva členové výboru volení na 4 roky a další dva členové
výboru na 2 roky. To proto, aby byla zabezpečena nejen pravidelná rotace, ale také kontinuita výboru.
6.4
Volby budou hodnocené podle hlasů osobně přítomných, i podle hlasů, doručených poštou nebo
elektronicky a to od těch, kteří se nezúčastní jednání valné hromady osobně..
6.5
Volby budou platné při shodném vyjádření alespoň 50%+1 člena.
7. Jak se mohou měnit stanovy?
7.1
Změna stanov může nastat pouze rozhodnutím valné hromady. Každá navrhovaná změna musí být předložena sekretariátu 6 měsíců
před valnou hromadou. Hlasování při valné hromadě bude platné, zúčastní-li se jej 50%+l člen.
8. Pod jakým právem bude FICO pracovat?
8.1
Pro zabezpečení těsné spolupráci s olympijským hnutím a Mezinárodním olympijským výborem by nová organizace měla být
založená pod švýcarským zákonem a mít jako místo svého podnikání Lausanne.
9. Jaké budou možné příjmy FICO?
Pracovní skupina identifikovala následující možné zdroje příjmu k financování své činnosti:
Členské příspěvky
Prodej suvenýrů
Dotace Mezinárodního olympijského výboru
Podpora od sponzorů a Národních olympijských výborů
9.2
Členské příspěvky jsou navrhované na pohyblivé sazbě, podle počtu členů v každé asociaci.
Příklad takové poplatkové stupnice:
9.1

Množství Individual členů v asociaci
3- 20
21 50
51- 100
101- 200
201+

Roční poplatek (Euro) za asociaci
50
100
140
260
320

Tyto tarify poplatků budou odhadem produkovat příjem přibližně 3000 Euro, asociace by případného zvýšení tohoto fondu mohla dosáhnout
z poplatků, placených jejich vlastními jednotlivými členy.
9.3
Jestli nová organizace bude právně uznaná Mezinárodním olympijským výborem, bude to příležitost k
tomu, aby mohla produkovat zvláštní suvenýry, označené olympijskou symbolikou, či logem, které by mohly být prodávané s daní, či příplatkem,
využitelným pro získání dalších finančních prostředků.
9.4
Dotací od Mezinárodního olympijského výboru by mohlo být využíváno pro zvláštní účely jako obstarání administrativní podpory,
organizace webové stránky, produkce publikací, vedení seminářů atd
10. Jaké jsou potenciální výdaje?
Náklady závisí na stupni podnikaných aktivit. Pracovní skupina rozlišila tři široké stupně činnosti:
(a)
Minimální, základní stupeň
kdy organizace existuje a spoléhá se výhradně na získané základní dobrovolné zdroje. Tím by dosáhla pouze základního plnění předpokladů
statutu, ale nebyla by schopná dělat víc než velmi základní komunikace prostřednictvím webu. Celkové náklady lze v tomto případě odhadnout
na přibližně 3000 Euro.
10.1

(b)
Střední úroveň:
kde organizace provozuje zejména webovou stránku jako aktivní centrum pro obousměrnou komunikaci mezi všemi členskými asociacemi. To
by vyžadovalo práci, založenou na určité časové základně, na ITosoby a na získání provozních výdajů na úhradu webového místa. Odhadem
by bylo třeba počítat navíc s 18,000 Euro nad minimální stupeň.
(c)
High Level:
kde organizace provádí činnosti, uvedené pod (a) a (b), doplněné dalším programem a prováděním dalších aktivit jako pořádáním výstav a
seminářů atd. Výdaje by se měnily s podnikanými druhy činností.
11. Jaký by byl vztah s Mezinárodním olympijským výborem?
11.1
Pro novou organizaci k tomu, aby byla účinná, je zapotřebí, aby byla formálně uznaná Mezinárodním
olympijským výborem, podobným způsobem jako je uznaná společnost olympijských historiků.
11.2
Formální uznání by vyžadovalo průkaznou dohodu, která specifikuje práva a závazky každé strany. Tato dohoda by mohla zahrnovat i
právo používání olympijské symboliky v jistých, jasně ohraničených podmínkách. Též by mohla zahrnovat právo FICO, žádat o zvláštní souhlas
k některým činnostem, udělovaný Mezinárodním olympijským výborem.
12. Další kroky?
12.1
Pracovní skupina shromáždí do 31. srpna názory nynějších členů FIPO a dalších olympijsko-sběratelských
asociací.k této zprávě. MOV bude brát též v úvahu názory stávajících komisí pro filatelii FIPO, pro numizmatiku a memorabilie.
12.2
Tyto názory budou zvážené a posouzené pracovní skupinou a v případě potřeby bude tato zpráva příslušně upravená. Tato úprava by
měla být dokončená do října 2011.
12.3
Do prosince 2011 by měla být závěrečná zpráva předaná Mezinárodnímu olympijskému výboru.
12.4
Cílem je ustavit novou organizaci sběratelů FICO podle nového statutu a zvolit její vedení v první polovině roku 2012.
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