Zapisnik 1. seje Upravnega odbora (UO) Društva moderatorjev Slovenije (DMS)
1. seja je potekala 14. 1 .2019 v Ljubljani, v prostorih podjetja Danfoss Trata, od 16.30 do 18.15.
Prisotni: Novak Marjeta, Dragana Prijanovič, Peter Tancig, Helena Matoh
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled tekočih dejavnosti
Priprave na zbor članov (poročila, program 2019, logistika)
Teme za mesečna srečanja v 2019
Razno

Podane informacije in sklepi UO
Ad1) Pregled tekočih dejavnosti
•
•

•
•

Za januarsko nadaljevalno delavnico MVA I je 14 prijav. Tonetu Lesniku se v zameno za dolgoletno požrtvovalno delo
v društvu (in za vodenje vrste rednih zborov) ponudi častna (gratis) udeležba bodisi na MVA I ali MVA II v 2019.
S strani Univerze v Ljubljani je prišlo poizvedovanje za izvedbo osnovne moderatorske delavnice za 15 njihovih
zaposlenih.
Sklep UO je naslednji:
»Vkolikor zunanja stranka želi 1-dnevno osnovno delavnico po vzoru ABC moderiranja, potem ponudimo izvedbo z
izvajalko Vido Ogorelec (enako kot v 2018 za knjižnico)
Vkolikor želijo drug tip dogodka (izobraževanje ali moderiranje), potem ponudimo objavo povpraševanja med člani
društva. Zainteresirani člani nato pošljejo ponudbe direktno zunanji stranki. Le-ta sama izbere najustreznejšega
izvajalca. Društvo je v tem primeru samo prenašalec sporočil; ne jamči za kakovost izvajanja.«
Marjeta Novak posodobi spletno stran DMS, da bo jasno, da je tako za včlanitev kot podaljšanje članstva potrebno
izpolniti obrazec za vpis (razlog: GDPR).
Kdor je vplačal članarino brez izpolnitve obrazca, tega Helena ali Dragana pozoveta, naj izpolni še obrazec.
Glede ideje na zboru 2018, naj DMS posreduje med potencialnimi klienti in ponudniki moderatorskih storitev (kot
nekakšna agencija), UO sprejme naslednji sklep:
»Posredovanje agencijskega tipa ni skladno z namenom, cilji in dejavnostmi društva, kot so opredeljeni v 4. členu
statuta.«

Ad2): Priprava rednega zbora 9. 3. 2019
• Predsednica z naslednjim mailingom uradno skliče zbor (skladno s statutom - vsaj 30 dni pred datumom zbora).
• Logistika: Dragana preveri pri Danfossu, ali nas lahko gosti. Zbiramo ponudbe za catering (ugodno in družbeno-lokalno
koristno).
• Tema/izziv za design-thinking zbor še ni izbrana (doslej na googlelinku le 1 prispevek). Poziv ponovimo v februarskem
mailingu.
• Vsi člani bodo ponovno povabljeni, da izpolnijo google obrazec z vprašanji/temami, ki jih imamo za zbor (v februarskem
mailingu).
• Za proceduralno vodenje zbora Helena prosi Toneta Lesnika še ta teden.
• Vsebinsko poročilo za 2018:
o Marjeta v 3 dneh pošlje google link, kamor vpisujemo prispevke (Marjeta seje UO; Peter mesečna srečanja;
vis vsebine); tok za izpolnitev: 31/1/2019
o Marjeta pripravi PPT z več vsebine – za nadzorni odbor in predstavitev na zboru
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•
•
•
•

Finančno poročilo: pripravi Dragana; za FURS in AJPES ter PPT za nadzorni odbor in zbor.
Obe poročili kot tudi osnutek programa za 2019 Dragana pošlje nadzornemu odboru do 15/2/2019.
Nadzorni odbor pripravi svoje poročilo do 25/2/2019; vsa dokumentacija se pošlje članom do 28/2/2019.
Osnutek programa za 2019:
o Izvedba usposabljanj: ABC moderiranja; MVA I, MVA II
o Krepitev regijskih povezav: udeležba več članov na IAF EMENA konferenci 2. – 4. maja 2019 v Milanu
o Deliberacija in odločitev glede prihodnjih izvajalcev usposabljanj (razpršitev med več izvajalci ob
nadgrajevanju kakovosti)
o Redna mesečna srečanja

Ad3) Predlogi za mesečna srečanja
• Februar: Breda Kovačec Mencej ali Peter Babarovič (energijski nivo ….); Bredo kontaktira Marjeta, nato pa nadalje
Natalija
• Marec: klubskega ni (vsi so povabljeni na zbor)
• April: Za živost in participativnost konferenc in kongresov (vodi: Alenka Oblak in Marjeta Novak; že potrjeno)
• Maj: Online visualisation methods – vodi Peter Tancig
• Junij: Sveže metode z IAF konference (vodijo tisti, ki so se udeležili konference)
Ostalo – v rezervi:
•
•
•
•

Moderirana izvedba deliberacije in odločanja o tem, katera usposabljanja naj društvo nudi (in kdo naj jih vodi – da
razpršimo trenerske ekipe); povabilo Vidi Ogorelec, da bi moderirala
Moderatorjevo povzemanje kot intervencija v konfliktih (Marjeta Novak)
Spoznanja nevroznanosti za razumevanje odločanja v skupini (Simona Tancig)
Fear and fail: kako se učiti na neuspehih (na primerih moderatorskih flop-dogodkov); povabimo Joseja Antonia
Moralesa (tudi Marjeta z veseljem sodeluje!)

Zapisala: Marjeta Novak
V Ljubljani, 14. 1. 2019
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