Zapisnik 5. seje Upravnega odbora (UO) Društva moderatorjev Slovenije (DMS)
4. seja je bila 21.11.2017 , od 15.30 do 17.130h v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana
Prisotni: UO Novak Marjeta, Natalija Vrhunc, Dragana Prijanovič, Janja Rebolj, Janko Lah
(upravičeno odsoten: Žiga Novak)

Dnevni red:
I.
Pregled realiziranih nalog
II.
Priprava rednega zbora v začetku 2018
III.
Priprava programa 2018
IV.
Razno:

I.

Pregled realiziranih nalog

Delavnica ABC moderiranja
Poročilo: 15 udeležencev, ustvarjen dobiček, udeleženci zadovoljni, izražen interes za
nadaljevalno delavnico.
Sklepi:
1. Vido Ogorelec in Mirana Možino se povabi k izvedbi nadaljevalne delavnice, idealno v
terminu 19. – 20. januar 2018.
2. Organizacijo prevzame 1 oseba iz članstva, ki ima v zameno brezplačno udeležbo.
Najprej se ta možnost ponudi Lari Kastelic (ki je skušala enak dogodek organizirati že v
januarju 2017, a je bilo takrat premalo udeležencev.)
3. Za izvedbo delavnic društvo kupi profesionalen modetratorski kovček.
Volitve potekajo skladno z načrtom. Dovolj kandidatov je za UO – ni pa kandidata za
predsednika.
Ostalo (mesečna klubska srečanja) potekajo po programu.

II.

Pregled napovedanih dogodkov do 28. 2. 2018

Nadaljevalna delavnica “Moderator v akciji”
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Sklep: Direktno se vabi udeležence uvodne delavnice, sicer pa preko novičnika, Facebooka in
še po dodatnih kanalih, če bo potrebno.

III. Priprava rednega zbora v začetku 2017
Letni zbor DMS 2018
Sklepi:
4. Datum: 27.1.2017 (10 h – 14 h), Danfoss; Natalija preveri razpoložljivost prostora.
5. Izvedba zbora: interaktiven pogled nazaj, program za 2018 (v rudimentarni obliki –
kombinacija dogodkov in usmeritev), volitve novega vodstva
6. Dragana pripravi osnovo za poročila (na skupni gdrive), ostali člani UO prispevajo
vsebine, za katere so odgovorni.
¸

Volitve novega vodstva 2018 - 2021
Dovolj kandidatov je za UO – ni pa kandidata za predsednika.
Sklepi:
7. Člani UO se osebno (1/1) pogovorimo s potencialnimi kandidati, ki so bili nominirani
(Margareta, Alenka) ter po potrebi (kolikor se ti dve ne sprejmeta kandidature) še z
drugimi kandidati, ki jih prepoznamo kot predsedniški potencial.
8. Predsednik ima možnost povabiti v UO tiste člane, ki jih prepozna kot del možne
uspešne ekipe. Kandidira se lahko kot lista ali posamično.

V.

Priprava programa 2018

Sklep:
9. Zaradi novega vodstva bo program za 2018 zasnovan le v večjih potezah – uvodna in
nadaljevalna delavnica ter klubska srečanja. Podane bodo tudi usmeritve za naprej (več
partnerskega povezovanja, več informacij o dogodkih). Preostali program naj oblikuje
nov UO, ki ga bo s tem imel bolj za »svojega«.

Zapisala: predsednica Marjeta Novak, CPF
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