Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Zapisnik sestanka št. 17
Kraj:

Platforma
Zoom

Prisotni:
#

Člani:
# od #.

Datum:

27.9.2021

Čas začetka:

19:00

Čas konca:

20:50

Fizično:
#
Oddaljeno: Valentin R., Blaž C., Duška M., Tarita S., Julijana Z.,
11 Vojko V., Bernard T., Barbara T., Eva S., Goran S., Hilda
R. (pridružena po pol ure)

Gostje:
#

Fizično:
#
Oddaljeno:
#

Za sklepčnost zbora je potrebna prisotnost vsaj 50% članov zbora ali vsaj trije (3) člani po 30
minutah od začetka sestanka zbora.
Zbor JE sklepčen.
1. Sekretar Valentin R. poroča o svojem delu v preteklem tednu ter
ustvarjenih novostih. 19:04 - 19:08
- Delovno poročilo sekretarja: Valentin R. je v 38. tednu oziroma od
20. do 26. septembra leta 2021 prevedel 4 dnevne informativne
oddaje Live@5 ter opravil zajem in pripravil strojni prepis oddaje Life
Force tedenskega srečanja. Na spletno stran z razlago o Svetovnem
konzorciju za zdravje in velnes je dodal povezavi do spletnih trgovin za
nakup izdelkov Nano Soma in Folium PX ter povezavo do slovenske
spletne strani o ivermektinu. Prav tako je glede ukazov Svetovnega
Dnevni red:

konzorcija za zdravje in velnes napisal članek za revijo 5D, ki bo izšla
1. oktobra 2021.
- Dopolnil je dokumentacijo z vsemi zahtevanimi pravnimi
komponentami za prvo stopnjo ratifikacije Zakonitega zbora Slovenije
ter jo poslal Podporni službi za ljudske uprave. Sedaj bo služba
dokumentacijo preverila, nato pa pričakujemo Zoom intervju za
preverjanje stanja in prejem nadaljnih navodil za pripravo vseh
operativnih komponent kot pogoj za dokončno ratifikacijo. Valentin se
je v nedeljo udeležil tudi Zoom sestanka vodij Evropskih zakonitih
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zborov, na katerem so sodelovali predstavniki zakonitih zborov iz
Avstrije, Nemčije, Švice, Belgije ter Nizozemske.
- Ustvaril in poslal je tudi 12 množičnih elektronskih sporočil z obvestili
o novih prevodih, Life Force srečanju, novostih pri zakonitem zboru ter
vabilom na članski sestanek. Registriral je račun za organizatorje
dogodkov na portalu napovednik.com, na katerem je objavil vabilo na
predavanje Vladislava Stresa, informacije o tem predavanju pa je
objavil tudi na spletni in Facebook strani Zakonitega zbora Slovenije.
Prav tako je imel več telefonskih pogovorov s posamezniki, ki si imeli
teževe s prejemanjem elektronskih sporočil in ki so želeli več
informacij. V vse te aktivnosti je Valentin v preteklem tednu vložil 71 ur
dela, kar znese v povprečju 10,1 ure na dan oziroma 14,2 ure na
delovni dan.
- Statistično poročilo: Omembe pomembi spremembi sta povečanje
število sledilcev na Facebook strani za 135 oziroma iz 472 na 607 ter
povečanje števila naročnikov na elektronska obvestila o novih
prevodih za 129 oziroma 492 na 621.
- Finančno poročilo: V preteklem tednu je doniral en posameznik v
znesku 50 €.
- Udeležil se je sestanka ameriških asemblijev in se pozanimal glede
finančnih planov. Spoznal je tudi orodje za hitro pridobivanje podatkov.
2. Drugi člani poročajo o svojem delu. 19:08
- Blaž pove, da je poslal mail na PGSD in velnes conzorcij z namenom
povpraševanja po asistenci glede PCT posiljevanja v Sloveniji - LF je
pozvan, da doda med ukaze prepoved vpogleda v PCT.
- Blaž pove, da je pripravil članek Za Pravdo.
- 19:18 Bernard in Barbara povesta, da sta delila nekaj povezav.
- Eva pove, da je z mnogimi delila stran ZZS in je doživela negativen
odziv, pozove da se spoznamo v živo, pove da si želi zelo konkretnih
navodil če bi potrebovali pomoč.
- Goran pove, da ustno, individualno predaja sporočilo o zboru.
- Julijana pove, da je delila podatke o zboru s prijatelji in da ti dojemajo
Zbor kot precej imaginaren. Prav tako pozove k srečanju v živo.
- Duška povem, da sem izdelala in popravljala zapisnik, pregledala
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spletno stran in delila informacije o zboru s prijatelji.
- Tarita pove, da je prijateljem pokazala spletno stran - ta se jim zdi
neoprijemljiva. Se pridružuje želji po srečanju v živo.
- Vojko pove, da so njegove predstave in pričakovanja o zboru bile
drugačne od realnega stanja in se je posledično odločil za
distanciranje / vlogo opazovalca.
- Hilda poroča o prijatelju policaju, ki se je izpostavil, se zavzel za
človekove pravice in s tem povlekel za sabo vidno gibanje...Pove o
odločitvi, da bo začela zbirati podpise za novo stranko.
3. Blaž C. povzame dogajanje na nedeljskem sestanku zakonith
zborov iz Evrope.19:09
- Blaž je na sestanku vprašal glede transakcijskega računa - pravijo,
da nihče ni odpiral računa na ime zbora.
- Valentin doda da v Next Cloudu redno posodablja(mo) podatke in
trenutni status. Pove da so za nacionalne zbore ustvarjene mape v
katere (se) nalaga dokumente za ratifikacijo; po katerih se lahko
potem orientirajo drugi.
- Bernard predlaga, da se na naslednjih podobnih srečanjih poizve po
stroškovnikih z namenom pridobivanja informacij za pripravo naših
lastnih zadev.
4. Blaž C. predlaga pregled novih informacij na strani PGSD odgovornosti zbora. 19:36
https://pgovsd.agency/global-assemblies
- Predstavi dolžnosti zborov in drugih organov ter PGSD predloge za
organizacijo .
5. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka. 19:45
10/11 glasov ZA, Vojko se ni opredelil
6. Valentin R. zaprosi za pomoč pri deljenju napovednikov prevodov
v Facebook skupine. 19:46
- Valentin pove, da mu je FB onemogočil deljenje v skupine in strani
zaradi spamanja / prehitrega deljenja… kar je problem, ker je to
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njegova strategija za pridobivanje novih članov.
- Prosi za pomoč pri deljenju napovednika na okoli 40 FB skupin med
deveto in deseto dopoldan.
- Hilda predlaga, da se deljenje razdelili med več ljudi - z namenom da
se posamezniku ne bi zgodilo isto kot Valentinu.
- Debatiramo o možnih razlogih za onemogočanje.
.
7. 19:58 Valentin R. predlaga šablono zapisnika brez tabel, ker to
otežuje prikaz vsebine v Google dokumentu. Prav tako naj se odstrani
znaka zbora ter navodila za vodenje zbora, ker so nepotrebna.
Uporablja naj se glava zapisnika, kot je določena za dokumente zbora.
Zapisnih naj vsebuje tudi zabeležen čas ko je nekdo nekaj rekel ali se
je nekaj odločilo, kot to velevajo standardi za izdelavo zapisnikov.

8. 20:02 Razno
- Blaž začne pogovor o organizaciji piknika. Preverimo kako smo s
časom in ker kaže precej dobro, se dogovorimo kar za prihajajoč
vikend (nedelja?). Predlogi lokacij: pri Alenu / pri Vojkotu.
- Pogovor o izdelavi finančnih planov z namenom, da lahko začnemo
takoj z bolj intenzinimi dejavnostmi takoj ko bodo finance na voljo.
- Pogovor stanju v politiki in o splošnem stanju v družbi.
- Pogovor o PCT izkušnjah.
-...
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Zapisnikar: Duška M.
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