Zapisnik 3. seje Upravnega odbora (UO) Društva moderatorjev Slovenije (DMS)
3. seja je potekala 30.9.2019, po skypu, od 16.00 do 17.15.

Prisotni: Novak Marjeta, Dragana Prijanovič, Peter Tancig, Primož Kočar, Natalija Vrhunc
Dnevni red:
1. Pregled tekočih dejavnosti
2. Aktualno
3. Drugo

Podane informacije in sklepi UO

Ad1: Pregled tekočih dejavnosti
a) Oktobrsko klubsko srečanje: Interaktivne konference
o povabimo še koga izven naših krogov --> organizatorje konferenc, povabimo vse
o Natalija vpraša Hano/Danfoss za geslo za internet + pošljemo jim vabilo.
b) Srečanje v naravi na Rogli, 3.10.
o Naredimo fb event, povabimo vsi odprto preko svojih kanalov; srečanje na Rogli bo v vsakem vremenu.
c) ABC moderiranja
o 1. skupina za 10.10. je polna; v dodatni skupini je 8 prijavljenih, vse kotizacije plačane; za dodatno
skupino 9.10. bi bilo potrebno dobiti še do 4 udeležence, za večjo dinamiko
o Primož kontaktira Vido, da pošlje materiale za delavnice in jih natisne.
d) Delavnica Obvladovanje zahtevnih situacij pri moderiranju skupinskih procesov, ki jo bo vodila Simona
Frumen, 28.11.: ko pošlje Simona besedilo, obavi Dragana na spletni strani, vključi se v mailing začetek
oktobra.
Ad2:

Aktualno

a) Delavnica MVA1:
o Dragana Vido zaprosi za nekaj datumov za organizacijo MVA1, ki bi bila predvidoma januarja. V kolikor
sami ne zmoremo v UO, poiščemo pomoč zunaj, za korist brezplačne udeležbe.

-

b) Strateški razmislek o porabi potencialnega viška denarja
Računovodkinja bo do konca oktobra pripravila prvi pregled nad financami, da vemo če razpolagamo s
presežkom denarja.
Ob potencialnem višku denarja strateško razmislimo o porabi denarja, npr.:
podelitvi štipendij za mlade - z namenom, da podpiramo udeležbo mladih na
izobraževalnih dogodkih;
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-

-

organiziramo izobraževanje, npr. zakupimo e-tečaj/webinar, nekaj kar lahko uvozimo na
wordpress - Peter razišče te možnosti;
povabimo izvajalca izobraževanja;
teme za izobraževalni dogodek: Theory U, kombinacija predavatelja, ki sodeluje na Word
of Sinergy dogodku, okoli 28.-29.3. in izobraževalnega dogodka na zboru ter dodatnega
celodnevnega dogodka; mogoče kdo iz Agility scene, Maja Majstorovič. Ena tema je tudi
'story impact'- Marjeta razišče; to bi bila tudi primerna tema za uvajanje novega
vodstva; Saša Božič, Katarina Veselko (courage to step out).
Razmišljamo naprej
Natalija bedi nad tem.

Ad 3: Drugo
a) Objava klubskih srečanj na spletni strani DMS- na prvi strani se objavi zgolj eno klubsko srečanje in nudi
povezavo na ostala – uredi Natalija.

b) Zagnal se je U -lab, kot neformalna, samoorganizirana skupina, zaenkrat je prijavljeniih ok 14 oseb. To ni
formalna zadeva društva.
c) Pomembna tema za letni zbor: Kako ljudi povabiti, da se angažirajo za volitve čez eno leto? V
kombinaciji s prakticiranjem moderatorske tehnike.

Zapisala: Natalija Vrhunc
Na Rakeku, 2.10. 2019
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