Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem
POVZETEK ZAPISNIKA 10. SEJE UPRAVNEGA ODBORA KKMD
Spoštovani !
Dobro nam j e zagodla situacija z virusnimi obolenji. Kot ste sami videli smo najprej
morali preklicati celotno že opravljeno delo v zvezi z organizacijo občnega zbora 14.
Marca. Občni zbor je sklic članstva na katerem bi morali pregledati naše delo v preteklem
letu.
Glede na preklic smo bili primorani sklicati sejo upravnega odbora na kateri bi po statutu
imeli pravico zaradi izrednih razmer sprejeti vse predpisane dokumente, da jih lahko v
roku dostavimo na ustrezne institucije. Da je bila situacija še bolj zapletena smo morali
zaradi prepovedi zbiranja v večjih skupinah preklicati tudi 10. sejo upravnega odbora n
jo spremeniti v korespondenčno sejo. To pa je pomenilo, da smo vsem članom odbora
poslali vsa poročila. Njihova dolžnost je bila lotiti se branja in zavzeti stališče o
verodostojnosti poročil. Odločiti so se morali ali potrdijo vse dokumente ali pošljejo
pripombe oziroma rečejo, da jih potrjujejo.
V roku enega tedna sem dobili vse njihove izjave, ki sem jih naredil v izpisano pošto ter
jih priložil kot priloge k zapisniški dokumentaciji. Vsi člani odbora so se izrekli v smislu
potrditve in verodostojnost poročila.
Kaj smo v letu 2019 delali ste bili vsi sprotno obveščeni z zapisniki vseh sej, tako, da
mislim, da veste vse kar mora vedeti katerikoli član kakšnega društva.
Zagotavljam vam, da boste tudi v bodoče prejemali obvestila o našem delu, mogoče v
skrajšani obliki v obliki povzetkov zapisnikov, ker opažam, da se včasih kakšen podatek
napačno razume in ustvarja dezinformacije in napačne razlage. Za vsako dodatno
informacijo pa smo vedno na voljo slehernemu članu. Na naslovih: info@srce-si.si,
alojz.ovnic@t-1.si
in na telefonih, kijih že itak vsi poznate.
Pozivam vas, da se čim bolj aktivno vključujete v delo in sodelujete pri kreiranju naših
aktivnosti.
Želim vam lepih, zdravih dni brez kakršnega koli virusa pred katerimi nas tako zvesto
opozarjajo; zato ostanimo doma, lahko pa se pokličemo po telefonih, da nam bo krajši čas.
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