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Zadeva: Zapisnik zbora članov Društva prijateljstva Slovenija-Indonezija
Ad1 – Nagovor in predstavitev društva
Predsednica Društva prijateljstva Slovenija-Indonezija (v nadaljevanju DPSI) Cecilia Melati
Albasia Grom poda kratek nagovor in predstavi aktivnosti društva DPSI v letu 2015, ter na
kratko predstavi društvo bodočim novim članom.
Ad2 – izvolitev predsednika Zbora članov
Skupščina ima prisotnih 25 članov od 48 in je zato sklepčna. Zbor članov DPSI tako
soglasno izvoli za predsednico Zbora članov Cecilio Melati Albasio Grom in za zapisnikarja
Gregorja Gorjana. Za overovatelja zapisnika pa soglasno izvoli Uroša Merkužiča in Marjo
Kovando.
Ad3 – Program za leto 2016
Člani predlagajo program za leto 2016:
• da se uporabi Rumah Joglo skupaj v sodelovanju z Ambasado na Dunaju
• predlog za razstavo v Etnografskem muzeju
• piknik in letno srečanje 2016
• sodelovanje na SILA bazarju 2016
• sodelovanje na Odprti kuhinji 2016
Zbor članov soglasno sprejme program. Wusiana Klobasa opozori, da bi bilo dobro, da se
določi izvajalce programa. To bo storil izvršni odbor naknadno, pred dogodkom in ob
dogovoru s člani.
Ad4 – Davčne blagajne (odprta diskusija)
Ker se šteje članarina kot donacija neprofitnemu društvu morda te niso potrebne. Sicer so
rezervni načrt davčna knjiga ali odprtje računa za humanitarne organizacije. Račun za
humanitarne organizacije bi nam morda pomagal tudi znižati stroške vodenja računa. Te
možnosti preveri Gregor Gorjan. Če ne bo šlo drugače, bomo zbrali gotovino, ki jo bo
nekdo od članov položil na račun kot donacijo.
Ad5 – Finančno poročilo
Gregor Gorjan je predstavil delno finančno poročilo in sicer je bilo predvideno stanje na
računu ob koncu leta 2224 EUR. Do 1.11.2015 smo porabili 233,36 EUR.
Končno finančno poročilo bo predstavljeno marca 2016, saj se le to naredi vedno šele po
zaključku leta. Takrat bomo tudi glasovali o poročilu, verjetno preko spleta. Tudi ta predlog
se sprejme soglasno.
Na srečanju smo pobrali letno članarino in zbrali 260 EUR gotovine. Nekateri člani so
nakazali članarino preko spleta. Stroški za skupščino (hrana in pijača) so znašali 259 EUR
(računi so na vpogled na spletu). Prostor je dal na voljo zastonj g. Darjono Husodo.
Kot informacijo je glede neplačane članarine in starih neaktivnih članov Gregor Gorjan
pojasnil, da bo izvršni odbor tiste, ki še niso plačali letne članarine pozval k plačilu. Člane,
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ki že dalj časa niso plačali članarine in, ki niso aktivni, bomo tudi pozvali k plačilu
članarine. Če ne bo odgovora, bomo sklicali disciplinsko komisijo, ki bo njihovo članstvo
dala v mirovanje in se bo re-aktiviralo ob plačilu članarine. Ena od dolžnosti članov društva
je po statutu tudi plačilo letne članarine. Do re-aktivacije članstva pa bodo obveščeni o
vseh naših dejavnostih razen, če si tega izrecno ne želijo. To moramo storiti, saj imamo
sicer precej članov, katerih glasovi se štejejo na zboru članov, se pa zbora ne udeležijo.
Težava nastane že pri sklepčnosti zbora članov in pri sprejemanju nujnih sprememb
statuta, kjer je potrebna 2/3 večina zbora članov (včasih je potrebna sprememba zaradi
spremembe zakona).
Trenutno imamo okrog 220 EUR letnih stroškov vodenja bančnega računa. To pokrije
društvo z letno članarino. Če pa bi vsi člani plačali članarino bi nam ostalo skoraj dovolj za
srečanje/piknik.
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