Zapisnik 1. redne seje IO DRIKS
(Medvode, 9.2.2012)

Prisotni člani IO: Marjan Šinkovec, Katarina Holy in Robert
Dakskobler
Odsotni: Slavko Kanalec, Eva Tasič
Dnevni red:
1. Vpis konj v WF
2. Potrditev cenikov izobraževanja, športa, in reje
3. Spremembe pri članarinah
4. Priprava na občni zbor (volitve, poročila, program)

1. Vpis konj v WF
Katarina Holy pripravi dopis za Inštitut za zdravstveno varstvo kopitarjev
glede možnosti povrnitve stroškov rejskih sodnikov s strani IZVK. Dopis
se objavi tudi na spletni strani DRIKS.
2. Potrditev cenikov izobraževanja, športa, in reje
Ceniki za posamezne storitve društva so bili potrjeni na prejšnjih sejah
IO. Vse te potrjene cenike se zbere in objavi v posebnem zavihku na
spletni strani, da so vedno dostopni. Dokončno zbir pripravi Katarina
Holy in se jih do Občnega zbora objavi na spletni strani društva.
3. Članarina DRIKS
IO DRIKS je po razpravi dopolnil in sprejel razlage pri plačevanju
članarine društva.
SKLEP:
Višina članarine se določa glede na izpolnjevanje naslednjih pogojev:
- višina članarine za dijake in študente znaša 20€;

- družinski član je oseba, ki živi na istem naslovu kot nosilec
članarine in je z njim v sorodstvu 1. dednega kroga (zakonci,
otroci);
- ostala določila ostanejo nespremenjena;
4. Priprava na občni zbor (volitve, poročila, program)
- Člani IO so soglasno sprejeli predlog, da bo občni zbor društva
DRIKS dne 11.3.2012 ob 16 uri na gradu Prestranek. Takoj se
članom tudi pošlje vabila za udeležbo na OZ. Do tega roka morajo
člani IO pripraviti tudi zaključna poročila, ki se jih predstavi na OZ.
Člani IO pripravijo poročila glede na svoje zadolžitve v IO.
- Navkjub predhodnemu in pravočasnemu pozivu na spletni strani IO
ni prejel nobene kandidature oziroma predloga za mesto
predsednika društva
- Katarina preveri pripravi točkovanje za razglasitev za Pokalu
Slovenije. Razglasitev bo na OZ.
- Komisija za nagrade preveri rezultate tekmovalcev na mednarodnih
tekmovanjih (jahač leta).
- Na občnem zboru se predstavi vzorec brezrokavnika z vezenim
logotipom društva in zbere prednaročila (predidena cena 25€)

Dne 13.2.2012 zapisal: R. Dakskobler

