
Zapisnik 5 . seje Upravnega odbora (UO)  Društva moderatorjev Slovenije (DMS)

5. seja je bila v ponedeljek, 12. oktobra med 17:00 in 19:00 po Zoomu.

Prisotni: UO Alenka OBLAK predsednica, Lara KASTELIC, Janko LAH, Polona SITER DRNOVŠEK, Peter TANCIG, Petra 
ZALOŽNIK; NO Petra TREVEN  BERNAT  Ostali Blaž Bajec, Branka Muller  

Dnevni red: 
1. Poročanje dela skupine, ki je kontaktirala člane
2. Pregled odprtih sklepov, dogovorov, nalog
3. Priprava na novembersko srečanje
4. IAF članstvo
5. 25 letnica društva
6. Razno

Ad 1 Poročanje dela skupine, ki je intervjujala člane
Ljudje so pozitivno sprejeli ta klic in anketo. Delovna skupina je opravila analizo pridobljenih odgovorov. Člani pričakujejo 
povratno informacijo. Splošno opaženje je bilo, da je bilo precej članov novih in je prisotna potreba po informiranju o 
aktivnostih društva.
Sklepi:
1-a Janko za pripravo rezultatov pozove klicatelje, da po svojem občutke naredijo povzetke vsakega vprašanja iz intervjujev 
(splošni vtis vsakega vprašanja na max četrtina strani in izpostavi ključne odgovore), ki jih bo Alenka združila. 
1-b grupiranje odgovorov po IAF modelu se zaključi (Tone, Natalija in Janko). 
1-c zbrane odgovore se bo posredovalo osebi, ki jih bo vizualno predstavila. 
1-č predstavitev rezultatov ankete bo na decemberskem srečanju (ideja: praznovanje dela, ki so ga opravili Janko, Tone in 
Natalija).
1-d na novemberski seji se dogovorimo o kako tudi v prihodnje s člani uresničevati program dela in kaj iz izvedenega projekta
vključimo v trajno vključujoče in dialoško uporabo.
1-e Polona se javi, da bi pripravila prispevek za člane o teh intervjujih (vključeno število članov, zgodbe klicateljev in 
intervjujancev). 

Ad 2 Pregled odprtih sklepov, dogovorov in nalog
Sklepi:
2-a Alenka z Andrejo Pavlin razmisli o možnostih. Pokliče na Ministrstvo za javno upravo, da ugotovimo, če pašemo kam za 
status v javnem interesu.
2-b Fokus mesečnih srečanj ostaja raznolik: dobre prakse članov, osvajanje novih metod, skupno raziskovanje tem, delovanje
društva. Skrbnici Polona in Petra, do zbora članov. 
2-c Mesečno srečanje oktobra so zgodbe, ki ga bosta vodili Ditka in Petra. 
2-č Smernice za tarife e-facilitacije. Skrbnica Lara. Lara bo poslala članom UO email, kjer jih povabi, da prispevajo 
komentarje. 
2-d Usposabljanje o harvestingu, skrbnika Alenka in Peter se pogovarjata. 
2-e “Facilitatorji prinašamo..” je delovna skupina, ki je nastala junija. Lara skliče prvi sestanek, v katerega vključi Polona, 
Jankota in Petra. 
2-f V novembrski novičnik se objavi povabilo za sodelovanje v FB/IG skupini. 
2-g Prvo vprašanje za IG/FB je koga želimo nasloviti, kar se bo pokazalo skozi delo skupine “Facilitatorji prinašamo...” 
2-h Povabimo ljudi, da vodijo praznovanje v mesecu decembru (Petra in Polona kontaktirata). Datum 13.12. 

Ad 3 Priprava na novembersko srečanje
Na novemberskem mesečnem srečanju se bomo pogovarjali o imenu društva moderatorjev. Srečanje vodi Janko.
Sklepi:
3-a Janko bo povabil nekaj zunanjih članov. 
3-b O izvedbi srečanja se bodo odločili izvajalci - čim prej javiti kdaj in kje, da se pojavi ljudi na oktoberskem srečanju.

Ad 4 Članarina IAF
Dragani in Marjeti društvo plača članarino IAF. 
Sklepi:
4-a Članarino IAF želijo imeti še Polona, Janko, Alenka in Peter. 
4-b Petra in Lara se lahko naknadno odločita za članstvo. 
4-c Alenka bo v oktobru poskrbela za plačilo članarine IAF. 



Ad 5 25 letnica društva
Alenka je skrbnica. V novičnik je dala povabilo k sodelovanju. UO je imel kratek brainstorming o možnostih. 
Sklepi:
5-a 25 letnica se bo izvedlo maja in bo namenjeno srečanju v živo. 
5-b Dati glas 25. letnici tudi z zgodbo na zboru članov v februarju. 
5-c Mesečno srečanje ne bo namenjeno načrtovanju 25 letnice. Ljudi bomo povabili k sodelovanju.  

Ad 6 Razno
Sklepi:
6-a Alenko in Janko začneta pripravljat koledar aktivnosti. 
6-b Seje upravnega odbora so načeloma teden dni pred klubskim srečanjem. 
6-c Naslednja seja UO bo v četrtek, 4. 11. ob 17h na Zoomu. Tema meseca bo ime društva.
6-č UO decembra bo 14. 12. ob 16:30.

Zapisala: Lara Kastelic


