
Zapisnik  2. seje Upravnega odbora (UO)  Društva moderatorjev Slovenije (DMS)

2. seja je bila  12. maja 2021, od 17,00 do 19,00, v Ljubljani, na sedežu društva in po Zoomu.

Prisotni: UO Alenka OBLAK, predsednica, Janko LAH, Peter TANCIG, Petra ZALOŽNIK,  Polona SITER DRNOVŠEK; NO 
Dragana PRIJANOVIČ, Petra TREVEN (delno prisotna)  Opravičil-a  Lara KASTELIC

Dnevni red: 
1. Pregled odprtih sklepov, dogovorov, nalog
2. Delovanje UE - dogovori
3. Vsebinske usmeritve mandata

Ad 1 Pregled odprtih sklepov, dogovorov, nalog
Janko je naredil uradni zapisnik 1. seje iz vseh dosedanjih štirih srečanj.  Člani smo si še podelili, kaj se je zgodilo od zadnje 
seje (finance in poslovanje, srečanja, novičnik, IAF, raziskovanje zadeve glede javnega interesa, ureditev baze članov, 
uredjen drive). Število plačanih članarin je 65.
Nerealizirani sklepi: 01/3-b 

Ad 2 Delovanje UO - dogovori
Nadaljevanje pogovora od predhodnih srečanj. Govorili smo tudi o zamenjavi računovodstva in banke.
Sklep-i:
2-a Alenka in Peter naredita preizkus delovanja google skupine do naslednje seje.
2-b Do naslednje seje Janko naredi koledar dogodkov za na spletno stran, ravno tako na naslednji seji naredimo termine za 
jesen. 
2-c Alenka, Lara in Dragana preverijo potencialno novo računovodstvo in preverijo banko najkasneje do 1. julija.

Ad 3 Vsebinske usmeritve za naprej
Pogovarjali smo se o tem, kako pobrati in prepoznati potrebe članov in kako bolj vključiti manj vključene člane. Podali smo še 
informacijo, kje smo z načrtovanjem junijskega srečanja. Dotaknili smo se še organizacije ABC moderiranja.
Sklep-i: 
3-a Pobiranje potreb članov (izmenjava) se izvede na vsakem mesečnem srečanju. 
3-b Alenka in Janko pripravita set vprašanja za intervjuje do konca maja.
3-c Za junijsko srečanje društvo financira enolončnico in najemnino.
3-d Janko prevzame organizacijo ABC moderiranja. Izvedba sredi septembra.
3-e Polona sporči Ani Kyri, da je v redu, da prevzame projekt priporočil za tarife online facilitiranja.

4-e Naslednja seja UO bo v torek, 29. 6. 2021 od 14h do 18h. (teme: tematike in strateške usmeritve mandata) 

Zapisal-a: Polona Siter Drnovšek


