Zapisnik rednega sestanka št. 28
Kraj: Platforma Zoom
Datum: 14:12
Čas začetka: 19:02
Čas konca: 20:21
Prisotni: Natalija M., Jolanda L., Bernard T., Vojko V., Dušan K., Valentin R., Duška M.

DNEVNI RED:
1. Delovno poročilo sekretarja [19:03]
a. Za 49. teden leta 2021 oziroma za obdobje od 6. do 12. decembra, v katerem
je opravil 76 ur dela. Valentin R. je v bil v preteklem tednu aktiven na področju
prevajanja Life Force oddaj ter delegiranja prevajanja, preurejanja naročnin
za programsko opremo, preizkušanja aplikacij za avtentifikacijo, digitialno
podpisovanje ter organizacijo informacij, preizkusil je gostovanje strežnika za
elektronsko pošto v okviru Zoho naročnine, na Workflowy je dodal šifrant
odborov in sodelavcev ter seznam potencialnih partnerskih organizacij,
ustvaril je evidenco obravnavanja pritožb ter se izobraževal na področju dela
s podatkovnimi bazami ter projektnega vodenja.
b. Statistično poročilo: Število naročnikov na elektronska obvestila se je
povečalo na 932, število sledilcev na Facebook strani pa se je povečalo na
798.
c. Finančno poročilo: V preteklem tednu je doniral Samo M. v znesku 100 €.

2. Jolanda L. poroča o svojem delu [19:06]
a. pogledala je pravilnik zbora, pogledala je Workflowy, pripravljala se je na ta
sestanek, dala je predloge Blažu:
i.

Predlog zgradbe spletne strani
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b. Bernard in Valentin pripomnita, da preglednica ni najbolj praktična za
debatiranje, predlagata grafični osnutek, Jolanda se strinja. Valentin pove, da
se bosta na jutrišnjem sestanku z Vojkotom dogovorila kdo ga bo pripravil.
3. Julijana Z. poroča o novostih glede zdravja [19:12]
a. Julijana je odsotna, Valentin pove, da bo datoteko delil na Google Drive:
i.

Poročilo o Life Force Wellness za 49. teden 2021

b. poteka debata o shranjevanju datotek
4. Drugi člani poročajo o svojem delu v preteklem tednu [19:17]
a. Bernard pove, da je bil na srečanju Za zdravo družbo, kjer se je mrežil tudi z
namenom promocije zbora. Nadaljeval je z delom na proračunu.
b. Bernard z Valentinom debatira o velikosti proračuna vezanega na deljeno
PGSD debato.
c. Jolanda pove, da je preštudirala del proračuna za kadre in pravi, da se da
poljubno vnašat številke (česar zadnjič nismo dojeli).
d. Natalija Se predstavi in pove, da je prevajala oddaje.
e. Vojko pove, da je delal analizo spletne strani in opaža velik obisk, kar
pripisuje Valentinovi promociji, poseben porast opaža odkar se je pojavila
rubrika Velnes in zdravje
5. Valentin R. predstavi novosti na področju informacijskih sistemov [19:40]
a. Poroča o nadaljnjem raziskovanju spletne aplikacije Zoho. Odločil se je, da
gostovanje elektronskih naslovov prenese na Domenca strežnike.
b. Valentin na ekranu deli prelet aplikacije Workflowy v katero je dodajal menije,
dokumente, predloge o povezovanju z drugimi društvi in organizacijami. Z
Vojkotom sta jo tudi praktično preizkušala.
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c. Jolanda pove kaj ji pri WorkFlowy ni jasno in pravi, da jo zanima dejanska
uporabna vrednost aplikacije. Valentin pove, da ga še dodeluje, da ga želi
upravljati in s tem hkrati tudi prevzeti odgovornost za razumevanje njegovega
delovanja, da pa sicer obstajajo navodila o uporabi.
d. Jolanda sprašuje glede notranje komunikacije zbora. Valentin navede
možnosti. Natalija na podlagi izkušenj priporoča, da se dogovorimo za
komunikacijo
6. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka [20:07]
a. Zapisnik sestanka # 27 je soglasno sprejet 6/6
(Natalija ne glasuje ne živi Sloveniji)
7. Razno [20:10]
a. Jolanda meni, da je zelo pomembno, da se lotimo ocene potreb. Duška
povem, da imamo predloge že zbrane in predlagam, da se Jolandi omogoči
dostop do dokumentov.
b. Bernard predlaga, da se na spletno stran doda nekakšen povzetek parih
novic in parih projektov v katere se lahko potem posameznik poglablja po
želji.
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