Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Zapisnik sestanka št. 2
Kraj:

Platforma
Zoom

Prisotni:
5

Člani:
4 od 4

Datum:

14.6.2021

Čas začetka:

18:00

Čas konca:

19:08

Fizično:
0
Oddaljeno: Valentin R., Blaž C., Duška M., Gregor K.
4

Gostje:
1

Fizično:
0
Oddaljeno: Boštjan Q.
1

Za sklepčnost zbora je potrebna prisotnost vsaj 50% članov zbora ali vsaj trije člani po 1 uri
od začetka zbora.
Zbor JE sklepčen.

Dnevni
red:

1. Pregled podpisanih izjav o spoštovanju načel in namena zbora.
4 prejete izjave.
2. Izvolitev koordinatorja in zapisnikarja zbora, ki vodi postopek
sestanka.
Še vedno Blaž C.
3. Potrditev potrebnega števila za sklepčnost.
Potrjeno.
4. Potrditev imena zbora.
Potrjeno.
5. Predstavitev posodobljene spletne strani.
Pohvala Valentinu R. Lekturo opravil tudi Blaž C.
6. Odločanje o izpostavitvi vodilnih na spletni strani z vsemi podatki.
Valentin predlaga, da se javno izpostavimo, vsaj Valentin R. in Blaž C., kot
zgled.
Blaž predlaga, da se na spletni strani zaenkrat nikogar ne izpostavlja,
potrebno je preveriti stališče Life Force, nazadnje je bilo rečeno, da so
podatki o članih tajni.
7. Razprava o delitvi spletne strani v javnosti.
Blaž predlaga, da se spletno stran zaenkrat deli samo zasebno ljudem,
vrednim zaupanja.
8. Razno.
a) Prevod pristopnega dogovora.
Blaž predlaga, da se prevod deli v uporabo po tem, ko ga že sam
lektorira.
b) Licenca za Zoom.
Blaž bo kupil licenco do naslednjega sestanka. Takrat bo tudi sporočil
ceno in kako se lahko prispeva za stroške.
c) Zbiranje sredstev.
Valentin predlaga, da se lahko donacije za delovanje zbora donira tudi
na njegov račun.
Stran 1 od 2.

Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Blaž poudari, da je potrebno pri ravnanju z denarjem prakticirati popolno
transparentnost delovanja, kjer bo vsak imel vpogled v stanje financ in
za kaj so bile porabljene.

Novi
predlogi:

Sprejeti
sklepi:

1. Valentin predlaga: da se javno izpostavimo, vsaj Valentin R. in Blaž C., kot
zgled.
2. Blaž predlaga: da se na spletni strani zaenkrat nikogar ne izpostavlja,
potrebno je preveriti stališče Life Force, nazadnje je bilo rečeno, da so
podatki o članih tajni. Izpostavitev samo določenih članov daje napačen
vtis, da je nekdo vodja, čeprav smo vsi enakovredni.
1. Za sklepčnost zbora je potrebna prisotnost vsaj 50% članov zbora ali vsaj
trije člani po 1 uri od začetka zbora.
ZA 100%.
2. Ime zbora: "Zakoniti zbor Slovenije".
ZA 100%.
3. Sklep: Zapisnik prejšnjega sestanka številka 1 JE sprejet.
ZA 100%.
4. V slovenščino prevedeno pristopno izjavo se deli za uporabo, ko jo še Blaž
lektorira.
ZA 100%.

Valentin
Rozman

Zapisnikar: Blaž C.
Lektor:
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