Zapisnik rednega sestanka št. 30
Kraj: Platforma Zoom
Datum: 28.12.21
Čas začetka: 19:00
Čas konca: 20:58
Prisotni z glasovalno pravico: (6) Dušan K., Valentin R., Blaž C., Duška M., Jolanda L.,
Klavdija U.
Prisotni brez glasovalne pravice: (1) Natalia M.

DNEVNI RED:
1. Delovno poročilo sekretarja Valentina R. za 51. teden leta 2021 [19:03]
a. V obdobju od 20. do 26. decembra 2021 je bil aktiven na področju prevajanja
ter delegiranja, lektoriranja, montaže in razpošiljanja prevodov Life Force
oddaj. Opravil je en telefonski pogovor z Jolando L. in Zoom sestanek s
Klavdijo U. ter en osebni sestanek z Juretom Š. glede sodelovanja. Z Blažem
C. je imel 3-urni Zoom sestanek za dodelavo Temeljnega pravilnika ter
informacij na Workflowy aplikaciji. Napisal je članek za revijo 5D z mesečnim
poročilom Life Force gibanja. Dodatno se je izobraževal glede organizacije
delovnih procesov ter projektnega vodenja. Okoli 200 prijateljem je poslal
vabilo na povšečenje Facebook strani Zakonitega zbora Slovenije.
b. Statistično poročilo: Število naročnikov na elektronska obvestila se je
povečalo na 940, število sledilcev na Facebook strani pa se je povečalo na
864.
c. Finančno poročilo: V preteklem tednu je donirala Brigita L. Ž. v znesku 20 €.
2. Drugi člani poročajo o svojem delu v preteklem tednu [19:05]
a. Dušan promovira zbor.
b. Jolanda je sledila prevodom, izven zbora je sodelovala v skupini za
izobraževanje z namenom mreženja.
Stran 1 od 3

c. Klavdija je imela sestanek z Valentinom, pogledala je finančno
razpredelnico, pogovarjala sta se o primernejšem marketinškem
materialu.
d. Nataša je naredila prevod.
3. Blaž C. predstavi spremembe v dokumentu [19:09]
a. Temeljni pravilnik Zakonitega zbora Slovenije
b. Gre za piljenje fines, saj smo pravilnik na sestankih pregledovali že vsaj tri
krat.
4. Julijana Z. je pripravila tedenski povzetek GHWC objav na Telegramu [19:46]
5. Valentin R. predstavi novosti [19:47]
a. Spremembe na Workflowy aplikaciji:
i. Obrazci
ii. Pravilniki
iii. Statusi
-

Jolanda izrazi kritiko v smislu, da imamo na Workflowyu
ogromno zbirko manj relevantnih informacij, nimamo pa
hrbtenice delovanja zbora h kateri se lahko vedno zatekamo in
po kateri se lahko orientiramo - Project Manager. Duška In
Klavdija jo podpreta.

b. Email PGSD administracije po pregledu poslanih pravnih komponent za
ratifikacijo.
i. Želijo prevod ustanovitvenega zapisnika v angleščini
- Za prevod se javi Duška.

c. Nova šablona PGSD za pripravo proračuna za predfinanciranje.
- Jolanda jo že preglejuje in usklajuje s svojim preteklim delom.
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6. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka [20:23]
Sklep: Zapisnik je soglasno sprejet 6/6
(Natalia M. ni glasovalna upravičenka)
7. Razno [20:26]
a. Valentin R. predstavi razglasitev miru kralja Davida
i. Prikaže se spletno stran proclamationofpeace.org
ii. Pogleda se pridobljeno Valentinovo dokumentacijo
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