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Zapisnik seje odborov društva
z dne 19. 5. 2000
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled sklepov in potrditev zapisnika zadnje seje odborov z dne 25. 11. 1999
Dejavnost v obdobju od zadnje seje odborov
Prihodnje aktivnosti
Razno

Prisotni: Cafuta, Fišer, Juričić, Karba, Kolenko, Mušič, Simčič, Zupančič, Žlajpah.
Opravičili so se: Jarm, Kljajić, Mrhar, Munih
Ad 1)
B. Zupančič je povzel vsebino zapisnika zadnje seje. Zapisnik je bil potrjen brez pripomb.
Ad 2)
B. Zupančič je predstavil dejavnost društva v zadnjem obdobju. Glavna novost je postavitev
spletne domače strani društva. Stran je predstavil M. Simčič, prisotni so dali nekaj pripomb, ki
bodo upoštevane.
B. Zupančič je spomnil na sklep zadnje seje, po katerem naj bi člani odborov predlagali ljudi,
ki bi bili pripravljeni izdelati spletno domačo stran društva ob primernem plačilu. Ker drugih
predlogov ni bilo, je stran izdelal M. Simčič, za kar B. Zupančič predlaga izplačilo ustreznega
honorarja. Člani odborov so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Za izdelavo spletne strani društva in njeno vzdrževanje v letu 2000 se M. Simčiču
izplača honorar v višini 60.000 SIT neto.

Ad 3)
Naslednji dogodek bo predstavitev ene od skupin, združena z redno skupščino društva. Prof.
Cafuta je pripravljen organizirati predstavitev, vendar se zdi, da je za skupščino Ljubljana
primernejša lokacija kot Maribor. Predstavitev v Mariboru je zato prestavljena na pomlad
naslednje leto, jesensko predstavitev pa bo poskusil organizirati Žlajpah na IJS. Predviden
termin je konec oktobra ali začetek novembra.

Ad 4)
Pod točko razno so prisotni obravnavali naslednje teme:
•.Konferenca ERK 2000:
- potrebno pridobiti dovolj člankov
- poskusimo organizirati mednarodno sekcijo – potrebujemo vsaj tri tuje predavatelje.
•.Kongres EUROSIM:
- poslati nekaj člankov: rok za povzetke 1. 8.
•.Članarina:
- preteklo leto je bilo v tem pogledu dokaj uspešno – članarino je plačalo 60 od 88 članov.
Seja je bila zaključena ob 11.40.
Zapisnikar:
G. Mušič

