Association Internationale des Collectionneurs Olympiques
Minutes of Executive Board meeting
Friday 11/Saturday 12 September 2015

The Olympic Center – Lake Placid – U.S.A.
Účastníci :
Ms. Stéphanie COPPEX, The Olympic Foundation for Culture and Heritage, AICO Observer
Mr. Roman BABUT, AICO President
Mr. Mark MAESTRONE, AICO Vice-President
Mr. Branislav DELEJ, AICO Treasurer
Mr. Christophe AIT-BRAHAM, AICO Secretary
Omluveni :
Mr. Gianni GALEOTTI, AICO Vice-President
INVITED GUESTS :
Mr. David FROME, Representative of SOC (UK)
Mr. Gunnar ROLLAND, President Oslo Pin Club (Norway)
Mr. Donald K. BIGSBY, President Olympin (USA)
Mr. Scott REED, Olympin (USA)

FIRST PART
Friday 11September 2015
Start : 14h10 - End : 16h00
1. Zahájení EB Valnáhromada a uvítání účastníků
Předseda Roman BABUT otevře setkání a vítá členy EB, zástupce klubů a zejména paní Stéphanie Coppex z
MOV. Toto setkání v Lake Placid je důleţité pro Aico. Mohli bychom se setkat s kolektory a zítra představit a
zahájit oficiální stránky Aico.
2.Presentation nadaci pro kulturu a olympijské dědictví paní Stéphanie COPPEX
Paní Stéphanie COPPEX poukazuje na dobrou spolupráci mezi MOV a AICO od vzniku Aico.
Vysvětluje, proč tam jsou prodlevy odpovědi IOC, o prováděcí program 2020 bylo rozhodnuto MOV aţ v prosinci
2014. Paní Stéphanie COPPEX představuje novou organizaci nadace pro kulturu a Olympic dědictví. K dispozici
je 19 komisí MOV + komise pro koordinaci olympijských her. Jedna z nich je pro, kulturu a olympijské dědictví , a
ta se skládá mimo jiné z předsedů sdruţení uznaných MOV, AICO je jedním z nich. Nadace pro kulturu a
olympijské dědictví je zastřešující organizace předsedá Francis Gabet, z nichţ TOM je jedna ze sloţek.

Také v rámci tohoto
zasdtřešení je komise s
názvem Olympijské
kulturní činnosti kterou
má Stephanie také na
starost.

Kromě toho, Stephanie zdůraznila, ţe AICO je povaţováno MOV stejně důleţité jako ostatní uznaná
sdruţení, Roman BABUT upozornil na skutečnost, ţe výstavy olympijských sběratelů nebyly často uvedeny
v oficiálním výstavním kulturního programu olympijských her.
3 Schválení agendy AICO
Agenda je schválena.
4 Vytvoření loga a webové stránky.
K dispozici jsou dva projekty pro loga. Kolaudace čeká v MOV, odmítnuto bylo v marketingovém oddělení.
Projekt je prezentován v oddělení kulturního dědictví. Mnoho výměny informací s MOV o těchto projektech.
Paní COPPEX informuje, ţe na zjednodušení postupů pro rozpočet, se očekává, všechny dotace pro uznaná
sdruţení by měla být na podobné úrovni. Vzhledem k tomu, MOV podepíše Dotace na uznaná sdruţení v
lednu, AICO by mohlo představit rozpočet na 2016, jakmile bude zpracován.
Na zasedání MOV v Riu, AICO by měl mít plné uznání ze strany MOV.
AICO děkuje panu Davidu MAIDEN za jeho pomoc při přípravě ţádosti.
5 Finanční report pokladníka AICO

Bratislava, Slovensko, 05.09.2015 Branislav Delej, AICO Pokladník
Pan Branislav DELEJ distribuuje rozvahu. Byly administrativní potíţe, jak otevřít bankovní účet. Nyní je jiţ
otevřen. Všechny kluby dosud zaplatili své dluhy.Hlavní náklady jsou účtovány na vytvoření loga a webové
stránky.Náklady na výlet pro tohoto setkání je financován z MOV daru.
Roman BABUT apeluje na kluby/asociace aby byly aktivní a pomohli nastartovat a udrţet činnost AICO.
6 Noví členové
AICO bude otevřen novým členům (sdruţení, ne jednotlivím členům).
Novéí poţadavky o členství: Prolympo (Německo), Fundation Filatelica Numismatica Olympica y Deportiva
de Venezuela, 1000 Kluben (Norsko).
Dvě čínská sdruţení vyjádřili zájem, Roman BABUT a Christophe AIT-Braham se s nimi dnes setkali.
Vyplnili sice předběţnou ţádost ale musí nejdříve získat souhlas jejich NOC.
V listopadu 2015 se Roman BABUT sejde s pezidentem Prolympo.
7 Kooperace s MOV a sestavení dohody o spolupráci
Panu Mark MAESTRONE děkujeme za umoţnění kontaktu a dobré spolupráci s olympijskou multimediální
knihovnou.
8 Světová setkání olympijských sběratelů - kandidáti
2016: Göteborg (Švédsko).
Paní Stéphanie COPPEX prověří zda to bude splňovat Göteborgské sportovní muzeum v září ve
Vancouveru během výroční valné hromady olympijských muzeí.
AICO zašle úvodní dopis všem olympijským muzeím. AICO je odpovědný za jmenování a musí předloţit
MOV doporučení. Komise vybere hostitelské město do konce roku. Příští Komise se sejde dne 12.
listopadu 2015.
2017: Paříţ (Francie)
Město kandidáta hostí olympijské hry 2024. Zatím v nabídce neorganizuje oficiální olympijské akce.
AICO by mohla organizovat oblíbené setkání v Lausanne.
9 Výroční valná hromada 2016
Stanovy AICO určují uspořádat valnou hromadu do 22. května 2016, s volbou dvou členů představenstva.
Takţe, Setkání olympijských sběratelů by se měla konat o tomto datu.buď: (A) Göteborg, v případě, ţe
muzeum souhlasí uspořádat olympijské veletrh v té době, nebo (B) ve Varšavě, jako náhradní řešení.
Christophe AIT-Braham a David MAIDEN bude zodpovědný za organizaci těchto voleb.
Stephanie COPPEX ţádá, aby volební systém byl jednoduchý, jak jen to bude moţné.
10 Webové stránky
Zítra AICO předstaít a zaháji své oficiální stránky. Bude to veřejná prezentace.
Mark MAESTRONE vysvětluje o tvorbě webu a postup jeho stavebních fází.
Stephanie doporučila přidání sítě olympijských muzeí na našich webových stránkách. Zmínila, ţe muzea v
byly zvláště znepokojeny padělky a ţe naše webové stránky by byla cesta, aby odpovídaly jejich potřebám
pro ověřování artefaktů odborníky přes naše webové stránky.

11 Komise

Komise "hlavním úkolem je pracovat na obsahu webu.
Ţádosti musí projít členských asociací Aico.
Ţádosti obdrţené k dnešnímu dni jsou zachovány.
Stephanie uzavírá první část tohoto setkání a díkuje za spolupráci mezi MOV a AICO. AICO je důleţité pro
MOV. Setkání rady bude pokračovat zítra ráno po veřejné prezentaci a oficiálním zahájení internetových stránek
AICO.

SECOND PART
Saturday 12September 2015
Start: 9h30 - End : 10h30
Přítomni:
Ms. Stéphanie COPPEX, IOC Culture and Heritage Department, AICO Observer
Mr. Roman BABUT, AICO President
Mr. Mark MAESTRONE, AICO Vice-President
Mr. Branislav DELEJ, AICO Treasurer
Mr. Christophe AIT-BRAHAM, AICO Secretary

12 AICO Členský adresář
Diskuse o vývoji a vztahu mezi Olympijským muzem a AICO na odborné úrovni.
13 Pracovní plán a rozpočet 2016
Bude připraven na základě návrhu klubů.
14 Sdělení olympijským sběratelům
Problémy propagace AICO, vyuţití spuštěného webu.
Problémy kolem pouţití olympijských kruhů: pokud má být povoleno jejich NOC, AICO členské asociace je
nemohou pouţívat.
Překlad v jazyce francouzském pro webové stránky se očekává v dohledné době.. Francouzština je s
angličtinou, oficiálního jazyka MOV.
Stephanie informovala o nedostatečném vydávání olympijských známek v USA. Mark se zeptal, jestli by byla
moţná pomoc od Nadace MOV v přesvědčování olympijského výboru USA, US Postal Service a IOC ve smyslu
pracovat na získání olympijských razítek zpět do produkce. Moţná, ţe to lze provést prostřednictvím kulturní
atašé například na USOC.
15 Světová výstava známek New York 2016
AICO naváţe s SPI moţnost společně podílet se na New York 2016 World Stamp show. Tato výstava známek
se koná pod záštitou Mezinárodní federace filatelie. AICO se podělí o náklady na stojanu s SPI.

Bude to dobrá příleţitost pro reklamu AICO.
V budoucnu by AICO mělo mít jiné příjmy neţ z MOV a jejích členů..

Christophe AIT-BRAHAM
AICO Secretary
secretary@aicolympic.org

