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ZAPISNIK

  

10. redne seje upravnega odbora Društva zbirateljev sciurus, ki je bila 02. 04. 2010 ob 19. uri v
gostilni Avguštin, v Radovljici.

  

  

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

  

Navzoči ostali člani: Branko Ban, Fojž, Uroš Tacar (Korespondenčno)

  

Predlagan je bil sledeči

  

DNEVNI RED:

  

    
    1. Včlanitev v Filatelistično zvezo Slovenije  
    2. Razpis za celostno podobo društva  
    3. Udeležba na poletnih sejmih v Radovljici (program in predstavitev društva)  
    4. Zbirateljska razstava  
    5. Razno  
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Ad1) Vsi navzoči so načeloma podprli pridružitev društva v Filatelistično zvezo slovenije.

  

SKLEP: Peter Kramar se pozanima koliko je prispevek za posameznega člana v zvezo ter
spiše prošnjo za pristop. Odločitev o pristopu bo padla na naslednji seji upravnega odbora.

  

Ad2) Pripravljamo razpis za celostno podobo društva. Peter Kramar bo sestavil razpis in ga
obesil na spletno stran društva. Razpis vsebuje nagrado v vrednosti 100 EUR. Izdelek bo
izbrala komisija v sestavi Rok Rozman, Žiga Kapus, Uroš Tacar in Branko Ban.

  

Ad3) Tudi letos bi se radi aktivno udeležili sejma v občini Radovljica. Ker bi našo ponudbo želeli
razširiti na srednjeveško kovnico, kjer bi lahko kovali lasten denar smo primorani zaprositi za
dodatna denarna sredstva.

  

SKLEP 3.1: Uroš Tacar napiše osnutek projekta do 15.4.2010. Peter Kramar objavi link na
razpisno dokumentacijo na forumu pod poglavjem Dogodki.

  

SKLEP 3.2: Ideje za izvedbo kovnice ter mojstrih, ki bi bili pripravljeni to narediti posredujemo
na društven elektronski naslov do petka 9.4.2010.

  

Ad4) Brane Maček je predlagal, da bi pripravil konec maja raztavo na OŠ Lipnica. Potrebovali
bomo material za raztavo ter pomoč pri pripravi.

  

Ad5) Pod razno se je razvilo nekaj razprav:

  

a)      Fojž je izpostavil, da se na podstrehi Graščine pripravljajo prostori, ki bodo namenjeni
društvu. Ko bo kaj več znanega bomo odprli to razpravo tudi na dnevnem redu.

  

b)      Uroš Tacar je spomnil, da je potrebno napisati prošnjo o sponzorstvu oz. donaciji Pošte
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slovenije

  

SKLEP: Brane Maček napiše osnutek prošnje za Pošto slovenije.

  

c)       Vsi prisotni so opozorili, da je potrebno pobrati članarine vseh obstoječih članov, ter
privabiti nove udeležence srečanja k včlanitvi v društvo.

  

Seja je bila končana ob 20.00 uri. 

  

  

Zapisal:

  

Peter Kramar

  

Predsednik UO

  

Rok Rozman
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