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Zapisnik
17. korespondenčne seje IO, ki je trajala od 14. do 16.9.2016

Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev Pravilnika izvajalcev programa R.E.A.D. – Beremo s tačkami
2. Odobritev finančnih izdatkov

Na korespondenčni seji so sodelovale:
- Slavica Mrkun, Marija Trontelj, Jana Miklič, 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.

K 1. točki
IO je na predlog SO obravnaval spremembe in dopolnitve Pravilnika izvajalcev programa R.E.A.D. Beremo s tačkami. Pomembnejša sprememba je v 2. točki pravilnika, in sicer da lahko vodnik psa, ki
je že imel licenco z novim psom pridobi licenco, v kolikor je pes najmanj 6 mesecev terapevtski pes
(ne pripravnik). Predlog je sprejemljiv, kajti tudi čas pripravništva za TP z drugim psom je krajši (15 ur
in ne 25).
Predlog sklepa:
Izvršni odbor je obravnaval predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika izvajalcev programa
R.E.A.D. - Beremo s tačkami in jih potrdil.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 2. točki


IO je sprejel sklep o nakupu promocijskega materiala (dežniki in čajni lončki) po najugodnejši
ponudbi Trgovskega podjetja know-how.



IO je za potrebe društva odobril nakup megafona AUNA BULLHORN MEGAFON PRO.



IO je za tisk 4 zloženk in kazalk za program R.E.A.D. izbral ponudbo Tiskarne Alfagraf iz
Ivančne Gorice, ki je izmed 4 pridobljenih najugodnejša.
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IO soglaša nakup blaga za ležalne blazine za 11 novih terapevtskih parov z licenco R.E.A.D. Del
stroškov bo krito s sredstvi donacije Chariyo, razlika pa iz društvenih sredstev.

IO je sklepe soglasno sprejel.
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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