ZAPISNIK SEJE IZVRSNEGA ODBORA DNE 9.9.2004
(Oranzna soba, IJS, Jamova 39, Ljubljana)
Prisotni: Andrej Brodnik, Matjaz Gams, Andrej Kuscer, Matija Lokar, Marko Petkovsek, Ivan
Rozman, Bostjan Vilfan
Dnevni red
1- Sprejetje dnevnega reda
2- Pregled zapisnika
3- Priprave na skupscino
-Razno
Ad. 1
Dnevni red sprejet, zapisnik pregledan.
Tekmovanje ACM je zajelo vec tekmovalcev kot prejsnja leta.
SW za celotno konferenco IS ni bil uveljavljen zaradi tehnicnih zapletov.
Ad. 2 (Skupscina)
- 13. oktobra ob 18h v Oranzni sobi na IJS
- 9.9. naj tajnik poslje obvestilo na ACM elektronske sezname, predsednik obvesti ACM
- 13.9. predsednik in tajnik posljeta obsirnejse porocilo/vabilo na elektronske sezname ACM in
tudi IS
- skupscino vodi sedanji predsednik prof. Vilfan
- kandidacijska komisija zbira predloge: : bostjan.slivnik@fri.uni-lj.si, tea.robic@ijs.si,
welzer@uni-mb.si do skupscine, kjer poda predloge. Lista ni zaprta, dokler se ne da na
glasovanje.
- Sedanji predsednik postane po-predsednik, sedanji podpredsednik prof. dr. Rozman predsednik,
voli se vse ostale
- IO je sestavil svoj predlog: Izmed sedanjih clanov se predlaga: A. Brodnik, S. Divjak, A.
Kuscer, M. Lokar, M. Petkovsek. Kandidat za naslednjega podpredsednika je M. Gams. Ostali
odbori naj bi ostali v isti zasedbi. Novi predsednik naj predlaga tajnika, verjetno bo to sef
kabineta.
- Predlagan je dnevni red skupscine: sprejem dnevnega reda; pregled zapisnika; porocilo o delu
predsednika, tajnika, odborov; predstavitev kandidatov in volitve
- Predlog aktivnosti v naslednjem mandatu (poroca novi predsednik)
- Razno
V debati je bilo omenjeno naslednje:
- ACM promovira/popularizira racunalnistvo in informatiko v Sloveniji, revijo Informatico,
tekmovanje ACM, konference kot IS, bo tudi druge konference, skrb za clanstvo, obvescanje
clanstva (zapisniki, predavanja, konference), M. Lokar poslje povezavo na ACM Slovenija
tekmovanja tajniku, da se vkljuci na internetno stran, ACM Slovenija naj bi sodeloval pri novih
programih v osnovnih, srednjih solah in fakultetah tako, da se promovira nacela ACM, novi
predsednik naj bi napisal nekaj izjav o tem in jih poslal na primerna mesta, sedanji predsednik naj
povabi cimvec gostov na skupscino, po skupscini bi obvestili cimvec drustev, posameznikov in
institucij.

Zapisal M. Gams, Tajnik ACM Slovenija

