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ZAPISNIK

  

1. redne seje upravnega odbora Društva zbirateljev sciurus, ki je bila 03. 04. 2009 ob 20. uri v
gostilni Avguštin, v Radovljici.

  

  

Navzoči člani UO: Rok Rozman, Žiga Kapus, Alojz Mihelčič, Branko Maček, Miloš Zupan,
Peter Kramar.

  

  

Ostali navzoči: Branko Ban, Stane Kramar, Tomaž Vrtovec, Igor Kmetič.

  

  

Predlagan je bil sledeči

  

DNEVNI RED:

  

1. Zbirateljski dogodek (katerega bi lahko prijavili na razpis)
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    -  predlogi članov  
    -  definiranje dogodka (za katerega se skupaj odločimo)  
    -  predvidene zadolžitve (kdo bo vodja projekta, kdo je pripravljen pomagati..)  

  

2. Skupni nakup materiala

    
    -  predstavitev namena (cenejši nakup preko društva)  
    -  predlogi za pošiljanje ponudb (na katera podjetja naj se vse obrnemo)  
    -  pobiranje potencijalnih naročil (potrditve naročil bodo naknadno, ko bo znana prodajna
cena...)   

  

3. Internetna stran / forum

    
    -  menjava kovancev  
    -  kaj pogrešate  

  

4. Razno (zainteresirani si bodo lahko ogledali tudi osnutek zapisnika občnega zbora)

  

  

Ad 1) Ker je razpis predviden za samostojne dogodke, smo se odločili da smo za to še
premajhni, potrebovali bi zagotovljen obisk drugih društev. Zaenkrat se pozanimamo kako bi
prišli na dogodke, ki so že v občini Radovljica. Imeli bi samo en štant. Namen je predvsem
predstaviti društvo širšemu okviru občine.

  

  

SKLEP: Društvo zbirateljev sciurus v letu 2009 ne bo kandidiralo na razpis občinje o
sofinanciranju dogodkov. 
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SKLEP: Rok Rozman se pozanima na občini Radovljica 

  

  

Ad 2) Pobrali smo še dodatna naročila. Sedaj se bo sestavil spisek in poslane bodo prošnje za
ponudbe vsem ponudnikom. Najugodnejši bo seveda izbran. Želimo si konstantnega popusta
za naše člane. To bo tudi naša zahteva pri iskanju ponudb.

  

  

SKLEP: Rok rozman uredi tabelo naročil in jo pošlje ponudnikom. Izbran bo najugodnejši. 

  

  

Ad 3) Branko Maček je pozval vse, naj bodo bolj aktivni na forumu.

  

  

SKLEP: Dogovoorili smo se o večjem pretoku informacij na forumu.
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Ad 4) Ogled zapisnika občnega zbora pa bo zaradi omanjkanja časa prestavljen na drugo sejo.
Branko Maček je predlagal da bi se naročili na Michlov elektronski katalog. 

  

  

SKLEP: Razmislimo o nakupu letne članarine na filatelistični katalog Michel

  

  

Seja je bila končana ob 20.20 uri. 

  

  

Zapisal:

  

Peter Kramar

  

Predsednik UO

  

Rok Rozman
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