
Zapisnik  3. seje Upravnega odbora (UO)  Društva moderatorjev Slovenije (DMS)

3. seja je bila 29. junija 2021, od 15.00 do 18.30, v Valburgi in po Zoomu.

Prisotni: UO Alenka OBLAK, predsednica, Janko LAH, Lara KASTELIC, Peter TANCIG, Petra ZALOŽNIK,  Polona SITER 
DRNOVŠEK
Dnevni red: 

1. Pregled odprtih sklepov, dogovorov, nalog
2. Vsebinske usmeritve mandata

Ad 1 Pregled odprtih sklepov, dogovorov, nalog
Google skupina deluje. Koledar dogodkov je pripravljen, dodamo še datume, ki se jih dogovorimo danes, in ga objavimo. 
Imamo novo računovodkinjo, Dragico Peče. Nov račun je odprt pri Delavski hranilnici, v naslednjih dneh zapremo starega. 
Izmenjava o potrebah članov se je začela na junijskem srečanju. ABC moderiranja je pripravljen, pobirajo se prijave. Ana Kyra
je prevzela pripravo tarif za online facilitiranje, Lara se je pridružila skupini.
Nerealizirani sklepi:
01/3-b Alenka z Andrejo Pavlin razmisli o možnostih. Pokliče na Ministrstvo za javno upravo, da ugotovimo, če pašemo kam 
za status v javnem interesu.
02/3-b Vprašanja so pripravljena. Intervjuji bodo izpeljani do 15. septembra 2021.

Ad 2 Vsebinske usmeritve za naprej
Iz predlogov na junijskem srečanju smo izbrali nekaj usmeritev za delovanje do naslednjega zbora članov. Ostale predloge 
shranimo in jih upoštevamo pri naslednjem načrtovanju čez 6 mesecev.
2-a Fokus mesečnih srečanj ostaja raznolik: dobre prakse članov, osvajanje novih metod, skupno raziskovanje tem, delovanje
društva. Skrbnici Polona in Petra, do zbora članov. 
2-b Organizacija hibridnih dogodkov. Skrbnica Petra, septembrsko srečanje.
2-c Uporaba online orodij (mural, miro) na srečanjih v živo, eno mesečno srečanje. Skrbnici izvedbe Petra in Polona, skrbnik 
teme Peter, oktobra ali pozneje, če oktobra izberemo naslednjo temo.
2-č Živa knjižnica kot metoda. Skrbnici Petra in Polona, oktobrsko srečanje. Alenka preveri pri Lei Kovič. 
2-d Mesečno srečanje o imenu (facilitator) in terminologiji (skupina za tarife online facilitiranja). Skrbnici Petra in Polona.
2-e Smernice za tarife e-facilitacije. Skrbnica Lara, delo delovne skupine teče.
2-f Dogodek po navdihu “žive knjižnice” za mlade, ki se učijo facilitiranja. Skrbnica Alenka, oktobra v tednu facilitiranja.
2-g “Facilitatorji prinašamo …”, ki ima nekaj podtem; skupina se odloči, čemu da fokus v prvih 6 mesecih. Skrbniki: Lara 
(skliče srečanje), Polona, Janko, Petra, septembra 1. srečanje.
2-h 25-letnica društva. Skrbnica Alenka, v septembrski novičnik damo vabilo članom za sodelovanje v delovni skupini.
2-i Intervjuji s člani, fokus na potrebe in kaj lahko prispevajo. Skrbnik Janko, do 15. 9.
2-j Sprememba imena (iz moderator v facilitator?). Skrbnik Janko, povabi še nekaj članov, novembra je to tema mesečnega 
srečanja, skupina že pripravi nekaj do takrat. Na zboru članov je to predlog za spremembo Statuta društva.
2-k Promocija na socialnih omrežjih. Skrbnica Lara, na septembrskem UO pove, kaj bo 1. korak.
2-l Usposabljanje o harvestingu, Skrbnika Peter in Alenka, septembra se dogovorita, kaj lahko naredimo.

3-a Naslednja seja UO bo v ponedeljek, 13. 9. 2021 od 16.30h do 18h. 

Zapisal-a: Alenka Oblak


