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Zapisnik 8. rednega srečanja

  

  

Prisnotni člani organov društva: Rok Rozman Žiga Kapus, Alojz Mihelčič, Miloš Zupan in Branko
Maček

  

Dnevni red srečanja:

    
    -  Razdelitev materiala  
    -  Znamke za krožek zbirateljstvo v OŠ  
    -  Grafična podoba društva - primeri / predlogi

Razno (menjava, mnenja,...)  

  

  

1. Razdelitev materiala

  

naročilo je bilo pobrano v oktobru razdelitev materiala se je izvedla na seji pridobljen popust je
cca 30% - točen izračun in plačilo se izvede na naslednjem srečnaju (oz. po dogovoru) Na
prejšni redni seji smo soglasno sprejeli nakup albumov in pincet za potrebe zbirateljskega
krožka na osnovnih šolah. 
Dogovorjena je dodatno ugodnost - delna donacija, katero predstavim na naslednji seji.
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2. Znamke za krožek zbirateljstvo v OŠ
Za vpodbujanje zbiranja med mladimi, je Brako Maček (vodja projekta) prosil vse člane, da po
svojih možnostih prispevajo v dobrobit krožka. In sicer, da prinesejo vse znamke (katerekoli) in
jih podarijo mladim zbiralcem iz OŠ. Nekaj članov se je že izkazalo na tej seji. zbiramo znamke
za mlade zbiratelje na osnovnih šolah.

  

  

3. Grafična podoba društva - primeri / predlogi

  

Do občnega zbora društva pridobimo / naredimo čim več predlogov za logotip oz. celotno
grafično podobo PREDLOGI: Glavni gradniki grafične podobe so: veverica + nedoločeni
zbirateljski predmeti, potrebno je določiti osnovne barve (da bomo prepoznavni tudi po barvi)
Grafična podoba je nujna za naslednji korak pri razvoju društva. Ker je izbira pomembna bomo
o njej odločali na občnem zboru februarja. Na tem mestu se še zahvaljujem g. Fojžu za prvi
predlog, katerega prosim da predstavi na spletni strani.

  

  

4. Razno
Pod točko razno sta se odprli dve razpravi:

  

  

a. Spletna stran
V zvezi s sletno stranjo je bilo več pripomb. Povedal sem , da smo ustanovitelji trenutno
prezaposleni in da je vsaka pomoč pri delu dobrodošla. Seveda, so vedno dobrodošli tudi vsi
predlogi (kritični so ponavadi najbolj konsuktivni ;)
Predlogi:

    
    -  Forum je nepregleden - potrebno ga je preoblikovati tako , da bodo jasno razvidne nove
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novice, oz. narejene spremembe v starih objavah   
    -  potrebno je poskrbeti za prevod vsaj v ANG jezik  
    -  Stran je naravnana preveč samo na numizmatiko in filatelijo. Prelaga se vsaj odprtje
rubrike OSTALO   

  

b, Srečanja
Problematika srečanja v gostilni ob pozni uri:

    
    -  odsotnost mladih zbirateljev zaradi neprimerne ure in lokacije  
    -  zaradi hitre rasti društva, postaja srečanje počasi neobvladnjivo  

  

PREDLOG:

  

internetna stran:  na forumu se odpre temo - Predlogi - internetna stran, kjer se vse pripombe
predebatira in ukrepamo ob naslednjem srečanju (Peter dobi pomočnika pri urejanju vsebine in
izdelavi, dobimo zunanjega izvajalca, ... ) srečanja organov društva:  razmišljati moramo o
srečanjih organov društva pri katerih bi vključil tudi aktivne člane (oz. vse,ki želijo biti) - dogovor
na naslednji seji organizacija "poskusnega" srečanja za mlade razno - vaši predlogi :)

  

  

Zapisal, predsednik društva, Rok

  

Radovljica, 6.11.2009
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