l. seja IO DRIKS, Vrhnika 11.3.2010
Prisotni člani:
Marjan Šinkovec, Peter Vilhar, Zvone Pavšič, Jani Robnik, Robert Dakskobler, Jan
Drnovšek, Lise Pavšič, Barbara Šinkovec
Opravičeno odsotni: Agata Maček, Špela Suhač
1. Predaja poslov
Pred prvo točko dnevnega reda je bivši predsednik, Jan Zakrajšek, predal blagajno
novemu predsedniku.
Blagajna: stanje (59.18€) z dne 31.12.2009. Stanje na TRR računu 3.690€. (31.12.2009)
Razlika članarin, pobranih na občnem zboru, je pri Špeli Suhač, potrebno jo je
nakazati na DRIKSov TRR.
g. Zakrajšek nas seznani , da računovodkinja, z zaključkom bilance za leto 2009
prekinja sodelovanje z DRIKS-om.
Žig: Žiga sta bila dva, eden (Zakrajšek) je izgubljen, drugega ima Zvone.
Sklep: dokončna primopredaja dokumentacije se opravi takoj po opravljenih ostalih
formalnostih
Sklep: Naredi se tri oštevilčene žige, starega se uniči.

2. Razdelitev nalog članom IO, po aktivnostih delovanja
Robert Dakskobler bo opravljal funkcijo podpredsednika društva, poleg tega pa bo
skrbel tudi za blagajno in splošne zadeve.
Peter Vilhar vodja stikov z javnostjo, ki bo skupaj s pomočjo ostalih(Jan Drnovšek ,
Agata Maček in ostalimi nosilci dejavnosti, skrbeli za kar se da ažurno obveščanje
članov in ljubiteljev islandskih konj. Poleg tega pa bo g. Vilhar tudi pomagal pri
pogovorih na KZSju.
Jan Drnovšek oblikovanje člankov, z Janom Zakrajškom poskrbita za prehod
urejanja spletnih strani društva, katere v vmesnem času ureja skupaj z Zvonetom
Pavšičem.
Agata Maček bo še naprej skrbela za področje reje, World Fengur, pomoč na
področju stikov z javnostjo, poleg tega pa bo nadaljevala s stiki s FEIFom.
Slavko Kanalec pomoč odgovornima za rejo in šport.
Zvone Pavšič še naprej pokriva področje športa, spletna stran

Jani Robniku odgovoren za rekreacijo in druženja

Lise P. Pavšič koordinacija med lastniki, na področju izobraževanja med DRIKS-om ,
OIV , FEIF in KZS.
Barbara Šinkovec , delo z mladimi, priprava člankov.
Marjan Šinkovec predsednik društva, koordinator dejavnosti

3. Sklep
Do naslednje seje vodje področji s člani komisij, pripravijo uresničljive predloge
aktivnosti
4. Sklep
Lise, Jan in Barbara sestavijo povabilo lastnikom islandskih konj, ki niso aktivni v DRIKSu, da se nam pridružijo. Skrbijo za predstavitve lastnikov konj.
5. sklep
Vodji športa in reje preverita možnost istočasnosti organizacije državnega prvenstva
in rejskega ocenjevanja za mlade konje. Preveri se možnost pridobitve sodnika (reja –
šport skupaj)
6. sklep
Državno prvenstvo bo v začetku meseca septembra v Mislinji, pri družini Čas.
Razno
Poišče se računovodja (Marjan Šinkovec)
Lise Pavšič in Peter Vilhar - izobraževanje (jahač 1- 2) KZ
Seznam licenciranih žrebcev na prvo stran spletne strani (slike, imena) Agata
Odgovorna za rejo pošilja podatke računovodkinji za izstavitev računa pri vpisu v
world fengur
Tajništvo društva pošlje izpolnjene položnice vsem znanim lastnikom islandskih konj za
plačilo
članarine, s spremnim dopisom novega predsednika društva.
Državno prvenstvo bo v začetku meseca septembra v Mislinji, pri družini Čas.
Dogovorjeno tudi z županom občine Mislinja.

Lise, Jan in Barbara sestavijo povabilo lastnikom islandskih konj, ki niso aktivni v DRIKSu.
Vodji športa in reje preverita možnost istočasnosti državnega prvenstva in rejskega
ocenjevanje za mlado konje. Preveri se možnost pridobitve sodnike (reja-šport
skupaj)
Naslednja seja IO bo v četrtek, 22.4.2010 ob 19 uri.
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