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Zapisnik
10. korespondenčne seje izvršnega odbora Društva »Tačke pomagačke«,
ki je potekala od 4. do 5. januarja 2016 z naslednjim predlogom
Na korespondenčni seji so sodelovale:
- Slavica Mrkun, Marija Trontelj, Milka Golob, Tatjana Gombač in Silva Ferletič.
Vabilo za korespondenčno sejo je bilo skladno s statutom društva posredovano v vednost tudi Dragici
Šuštar, predsednici nadzornega odbora društva.
Predlog za sklic korespondenčne seje je podala Slavica Mrkun, predsednica IO društva.
Predlog dnevnega reda:
1.

Najem dvorane za izobraževanje 12. in 13.3.2016

Obrazložitev:
Po sklepu 4. redne seje strokovnega odbora Društva »Tačke pomagačke« bo izobraževanje za
strokovne delavce in pripravnike 12. in 13.3.2016. Na izobraževanje bodo vabljeni tudi terapevtski in
pripravniški pari. Glede na to, da do sedaj za večje število nikakor ni bilo mogoče pridobiti v najem
ustrezen prostor brezplačno, je bila dana pobuda, da izobraževanje opravimo v hotelu Mons.
Po ponudbi MONS-a je za naše društvo cena dnevnega najema 300 evrov oz. za oba dneva 600
evrov (polna cena 1600 evrov). Gostinske usluge krijejo udeleženci sami, v kolikor jih bodo koristili.
Izvršni odbor je obravnaval naslednji predlog sklepa:
Izvršni odbor je obravnaval predlog o najemu konferenčne dvorane v hotelu MONS v Ljubljani za
potrebe izobraževanja strokovnih delavcev ter terapevtskih in pripravniških parov, ki bo 12. in
13.3.2016. Cena dvodnevnega najema je po ponudbi hotela MONS 600 evrov. V ceno je zajet tudi
najem avdiovizualnega materiala in oprema, in sicer:
·
·
·
·
·
·

mikrofon: fiksni ali prenosni
govorniški pult
registracijski pult
miza za vodstvo
usmerjevalne table
osnovno ozvočenje je vključeno v ceno najema dvorane.
1

10. korespondenčna seja IO

·
·

tehnična podpora 30 minut pred pričetkom srečanja
brezplačen WI-FI internetni dostop v vseh dvoranah in sobah.

Izvršni odbor je predlog sklepa soglasno sprejel.

Izvršni odbor Društva
»Tačke pomagačke«
Slavica Mrkun, predsednica

Zapisnik prejmejo:
 članice IO,
 arhiv društva,
 predsednica NO,
 objava na spletni strani društva.
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