Zapisnik 3. seje Upravnega odbora (UO) Društva moderatorjev Slovenije (DMS)
3. seja je potekala 11. 6 .2018 v Ljubljani (Danfoss Trata)
Prisotni: UO Novak Marjeta, Natalija Vrhunc, Dragana Prijanovič, Primož Kočar, Helena Matoh, Peter Tancig NO: Janko
Lah, Petra Treven Bernat
Dnevni red:
1. Pregled opravljenega dela in dogovori za nadaljnje delo
2. Obveščanje o dogodkih članov in drugih društev s podobno tematiko
3. Razno
Ad1)
•
•

•
•
•
•
•

•

22. do 25. 11. bo AOH usposabljanje v okviru projekta Erasmus+, na katerega smo se prijavili skupaj z Romuni.
Brezplačno sodelovanje na konferencah kot je bilo letošnje sodelovanje na IIBA konferenci v NG. V prihodnje na UO
ocenimo, če gre za strateški interes društva in se odločimo ali gremo v partnerstvo. Če gre za strateški interes,
izvedemo notranji razpis in društvo poskrbi za honorar. Če ocenimo, da ni strateškega interesa, povežemo naročnika
z člani (pošljemo povabilo v novičniku). V tem primeru je društvo samo posrednik. Naročnik se sam poveže z
izvajalcem in izvajalec ne dela v imenu Društva moderatorjev ter ne uporabi logotipa društva.
Preverimo, če bi kdo iz Društva mediatorjev bil pripravljen izvesti klubsko srečanje na temo mediacije (simulacija
skupinskega procesa in kako rešiti konflikt) – Dragana in Natalija vsaka po svojih kanalih.
Nadaljevalna usposabljanja: do 15. 6. je rok za prijavo.
V mailingu člane povabimo k sodelovanju na klubskih srečanjih in pri oblikovanju vizualne podobe mailov.
Članstvo v IAF: Razmislimo o strateškem interesu za nadaljevanje članstva v IAF. Helena prouči dobrobiti članstva.
Helena proučiti dobrobiti članstva v IAF.
Klubska srečanja do konca leta:
o oktober: Primož in Dragana
o november: mediatorji
o december: ice breakerji
Za uskladitev z GDPR se povežemo s pravnico, ki pripravi Politiko varovanja osebnih podatkov za spletno stran,
obrazec za soglasje za obdelavo podatkov in obveščanje, ki se vnese v Mailcjhimp in Pravilnik o varovanju osebnih
podatkov. Strošek je 650 EUR.

Ad2)
o Kot smo se dogovorili, je poskusno spremljala Marjeta in se odločala, kaj gre v objavo. Marjeta pripravi tekst, kaj so
kriteriji za objavo dogodkov drugih izvajalcev oz. partnerjev.
Ad3):
•
•

Dragana in Peter bosta jutri na Zoom-u IAF.
Leta 2019 je konferenca IAF v Milanu (9. - 11. maj 2019); znotraj tega regijsko srečanje. Sredi septembra bo še en
klic glede regijskega povezovanja. Znotraj priprav na konferenco 2019 izpostavimo možnost ugodnejše cene za
vhodno Evropo.

Zapisala: Dragana Prijanovič

