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Zapisnik
14. korespondenčne seje izvršnega odbora Društva Tačke pomagačke,
ki je potekala od 18. do 19. 5. 2016
Na korespondenčni seji so sodelovale:
- Jana Miklič, Slavica Mrkun, Marija Trontelj, 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. Članice IO so k
točkam dnevnega reda po e-pošti prejele obrazložitve.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.

Potrditev terapevtskih parov
Imenovanje glavnega urednika in uredniškega odbora revije Sledi
Odobritev finančnega izdatka

K 1. točki
Na predlog sklepa 12. korespondenčne seje SO je bil izvršnemu odboru predlagan v obravnavo in
potrditev naslednji sklep:
Izvršni odbor na predlog strokovnega odbora Društva Tačke pomagačke potrjuje s 20.5.2016 za
terapevtska para Anjo Cerkvenik in psičko Trilly ter Tanjo Hrkač in psa Aša .
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
K 2. točki
Izvršnemu odboru, ki je po statutu pristojen za imenovanje delovnih teles/organov, je bil v obravnavo
in potrditev predlagan predlog za imenovanje uredniškega odbora in glavnega urednika revije Sledi.
Predlog sklepa:
Izvršni odbor imenuje za glavnega urednika revije Sledi Gregorja Geča.
Za člane uredniškega odbora pa:
Ano Cukijati,
Branko Hobič,
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-

Tamaro Jesenovec,
po funkciji je član uredniškega odbora tudi glavni urednik.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 3. točki
Izvršni odbor je obravnaval naslednji predlog sklepa:
IO soglaša s finančnim izdatkom med 20 do 30 evrov za nakup priložnostnega darila za Društvo
Ambasadorji nasmeha, ki se jim ga vroči na njihovi slavnostni prireditvi.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

Izvršni odbor Društva
Tačke pomagačke
Slavica Mrkun, predsednica, l. r.
Zapisnik prejmejo:
 članice IO,
 arhiv društva,
 predsednica NO,
 objava na spletni strani društva.
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