
Zapisnik 4. seje Upravnega odbora (UO)  Društva moderatorjev Slovenije (DMS)

4. seja je bila v ponedeljek, 4. 4. 2022 ob 17.00 do 19.00

Prisotni: UO: Alenka OBLAK, predsednica, Janko Lah, Lara KASTELIC, Peter TANCIG, Polona SITER 
DRNOVŠEK;  Petra ZALOŽNIK; NO: Petra Treven Bergant, Dragana Prijanovič

Dnevni red: 
   

- Refleksija preteklega leta ter morebitne spremembe vlog in nalo
- Pregled dogajanja in sklepov
- Tekoče dogajanje:

● AoH Štatemberg: odgovorni za dogodek, finance
● izbor med potencialnimi dogodki - kaj bi lahko izvedli
●  praznovanje
●  zoom
● Zamenjava imena: kaj vse potrebuje našo pozornost? Kratica imena?
●  Spletna stran
● Novičke
● Razno

Sklep 1:  Vsi peljemo naloge, ki jih imamo naprej. Peter Tancig prevzame udeležbo na mesečnih 
srečanjih IAF in pripravlja tudi novičke za novičnik.

Sklep 2: Na letnem sestanku z IAF se lahko izpostavi 25-letnico, AoH Statenberg in izobraževanje o 
participativnih narativnih pristopih.

Sklep 3: Za 25-letnico se vpraša še Heleno Matoh, Petro Garin in Natalijo Vrhunc. Ekipi se pridruži še 
Petra Treven Bergant in po potrebi še Dragano Prijanović.

Sklep 4: Pripravi se prijavnico za 25-letnico Društva.

Sklep 5:  Svetovna kavarna se prestavi na jesen 2022. Vsi, ki so trenutno prijavljen,i plačajo samo 2 
izobraževanji. 

Sklep 6: Polona Siter Drnovšek v okviru Društva prevzame komunikacijo v povezavi z AoH. Lara 
Kastelic skrbi za izdajanje računov. Društvo krije kotizacijo 40 eur na posameznika - člana društva.

Sklep 7: Zakupi se nova domena drustvo-facilitatorjev.si, stara domena pa ostane aktivna še 2 leti. 
Lara še naprej vodi aktivnosti v povezavi s spletno stranjo. 

Sklep 8: Podaljša se zakup Zooma. Nov zakup podaljšamo z novim društvenim mailom.

Sklep 9: Prva točka naslednje seje bo zamenjava imena na vseh naslovih. Na junijski seji bomo naprej
razpravljali o izpeljavi dogodkov za leto 2022.

Sklep 10: Nova seja UO bo 10. 5. 2022 ob 17.00 - 18.00.


