Maribor, 19.11.2017
Debatno društvo Univerze v Mariboru

Zadeva: Zapisnik 4. redne seje upravnega odbora DDUM
Seja je potekala v sredo, 19.11.2017 ob 20.00 na Dvorakovi ulici 10A.
Prisotni so bili:
● Člani UO: Tilen Markelj - predsednik društva, Saša Brdnik - tajnik, Adrijana Kos –
blagajnik
●
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov
3. Članeske Zadeve
4. Sklic volitev v urgane DDUM
5. Finančne zadeve
6. Razno

Ad. 1 - Potrditev dnevnega reda
Seja se prične ob 20.00. Tilen Markelj predstavi predlagan dnevni red seje upravnega odbora
in vpraša po pripombah.
SKLEP 1:
Člani Upravnega odbora Debatnega društva Univerze v Mariboru soglašajo z dnevnim
redom seje. (3 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)

Ad. 2 – Potrditev zapisnikov

Pregleda in predstavi se zapisnik 1. konsitutivne seje Upravnega odbora DDUM, ki je
potekala 23.10.2017 . Glede zapisnika ni bilo podanih pripomb.
Na glasovanje je bil dan naslednji
SKLEP 2:
Člani Upravnega odbora Debatnega društva Univerze v Mariboru potrdijo zapisnik 3.
redne seje Upravnega odbora DDUM. (3/0/0)
Ad. 3 – Članske zdeve
Zaradi neaktivnosti nekaterih članov DDUM od vpisa v društvo, ki se prav tako niso odzvali
na poziv o interesu za ohranitev članstva društvu, se jih s skleopm izpiše iz registra društva.
Ti člani so: Arta Krasniqi, Nej Lešnik, Andreja Satler, Gabriela Luckman, Tilen Seničar, Sabina
Unger, Eva Stegne, Sanja Strmšek, Teja Rakovec, Jure Sevšek
Ad. 4 - Sklic volitev v organe DDUM
Glede na statut društva bo potekala seja občega zbora in sicer 6.12.2017, v sredo. Zaradi
poteka mandata članom organov društva je potrebno izvesti volitve, zato UO s sklepom
razpiše volitve.
Predstavi se vsebino razglasa volitev, vsi člani se z njo strinjajo.
Na glasovanje sta bila dana naslednja sklepa:
SKLEP 5:
Člani UO se strinjajo z vsebino razglasa volitev za člane UO in NO ter obrazcem za
kandidaturo. (3/0/0)

Ad. 5 – Finančne zadeve

Predsednik seznani UO o oddaji poročila za MOM o Jesenski debatni šoli 2017.

Ad. 6 Razno
Pod točko razno ni drugih obvestil ali predlogov.

Seja se je zaključila ob 20.25.
Predsedujoč:
Tilen Markelj

