Zapisnik rednega sestanka št. 29
Kraj: Platforma Zoom
Datum: 21.12.2012
Čas začetka:19.05
Čas konca: ~21h
Prisotni: Jilijana Z., Jolanda L., Natalija, Valentin R., Blaž C., Duška M., Vojko V., Bernard
T., Barbara T. , Eva S.

DNEVNI RED:
1. Delovno poročilo sekretarja Valentina R. za 50. teden leta 2021 oziroma za
obdobje od 13. do 19. decembra [19:05]
a. V tem času je bil aktiven na področju prevajanja Life Force oddaj. Opravil je
tri Zoom sestanke ter en telefonski sestanek z Vojkotom V. za preizkušanje
Zoho Meeting in Mattermost aplikacije ter en Zoom sestanek z Blažem C. za
organizacijo datotek in procesov ter pregleda manjkajočih operativnih
komponent, izsledke pa je zabeležil v aplikacijo Workflowy. Nekajkrat je imel
komunikacijo tudi z novo članico Klavdijo U. za uvajanje v delo. Preizkusil ne
tri dodatne aplikacije za projektno vodenje ter se izobraževal na področju
upravljanja s podatki, oblikovanja uporabniške izkušnje ter projektnega
vodenja. Na povabilo revije 5D je napisal odgovore na vprašanja za
dvostranski intervju ter poslal vabilo več kot 1.000 prijateljem na povšečenje
Facebook strani Zakonitega zbora Slovenije.
b. Statistično poročilo: Število naročnikov na elektronska obvestila se je
povečalo na 936, število sledilcev na Facebook strani pa se je povečalo na
838.
c. Finančno poročilo: V preteklem tednu je doniral Stanislav K. v znesku 30 €.

2. Predsednik Blaž C. poroča o svojem delu v preteklem tednu [19:07 + 19:18]
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a. naredil je prevod Pravilnika konflikta interesov in se sestal z Valentinom, da
sta preštudirala organizacijo datotek in procesov ter pregled manjkajočih
operativnih komponent
b. Pregleda komentarje na Pravilnik Zakonitega zbora Slovenije in pojasni
nejasnosti.
-

Valentin izpostavi problematiko članov, ki ne živijo v Sloveniji, pa
vseeno želijo sodelovati - v smislu, da se jim dodeli nek status
sodelavcev, ne pa tudi volivcev.

-

Pogovor o mandatih - Jolanda izpostavi, da je nujno potrebno postavit
uradnike zahtevane za ratifikacijo. Duška predlagam, da to zadevo
obravnavamo in sklenemo na naslednjem sestanku.

-

Poteka pogovor o plačah, Bernard pravi, da želi sestanek z Jolando
glede proračuna, naslednji teden pa bi rad začel debato o proračunu.

-

Pogovor o besedah in o nabojih - o nujnosti redefinicij besed.

3. Drugi člani poročajo o svojem delu v preteklem tednu [19:08]
d. Barbara je delala reklamo in uspešno motivirala ljudi, da so se naročili na
novičke.
e. Julijana je prijavila poročilo za zdravje in velnes. Izpostavi nekaj zanimivih
novic.
f.

Vojko je instaliral aplikacijo z namenom testiranja, ki se bo odvijalo prihodnji
teden.

g. Natalija je prevedla Live Force meeting.
4. Valentin R. predstavi novosti na področju informacijskih sistemov [20:13]
a. Odločitev za prehod na uporabo Zoho WorkDrive strežnika datotek
- Na sestanku z Blažem sta se pogovarjala o organizaciji datotek. Blaž je
predlagal, da preidemo iz Google Driva na ZohoDrive iz varnostnih razlogov /
v izogib vohunjenju.
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b. Novosti na Workflowy informacijskem sistemu
- Valentin je s svojim delom zapolnil brezplačne kapacitete sistema in
predlaga, da preidemo na plačljivo verzijo - 50€ mesečno.
- Valentin demonstrira dodajanje statusa in informacij v Workflowy - hkrati se
opomnimo kaj nam še manjka za ratifikacijo.
- Izpostavi problematiko javnega navajanja donatorjev.
5. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka [20:41]
Zapisnik je soglasno sprejet 9/9
(Natalija ne živi v Sloveniji, zato ne glasuje.)
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