ZAPISNIK SKUPŠ INE ACM SLOVENIJA
14.10.2004, Inštitut Jožef Štefan, Oranžna soba
Prisotni
Andrej Brodnik, Matjaž Gams, Jože Korelc, Andrej Kuš er, Matija Lokar, Mitja Luštrek, Tea
Robi , Ivan Rozman, Boštjan Slivnik, Tomaž Šef, Boštjan Vilfan, Tatjana Welzer
Dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika zadnje skupš ine
3. Poro ilo predsednika in tajnika
4. Poro ilo odborov
5. Poro ilo volilne komisije
6. Volitve
7. Razno
Ad. 1
- Po predlogu IO skupš ino vodi predsednik prof. Vilfan, zapisnikar je M. Gams,
overovatelja A. Kuš er in J. Korelc
- Skupš ina sprejme sklep, da prihodnje skupš ine na eloma vodi prejšji predsednik
- Dnevni red sprejet
Ad. 2
- Brez pripomb je potrjen zapisnik sprejšnje skupš ine
Ad. 3
- Predsednik poro a o doseženem, med drugim preda disketo z vsemi datotekami o ACM
Poro ilo je v posebni datoteki
- Tajnik poro a o rednih obveznostih tajnika (poro ila na ACM, AJPES), ter da so
postavljene osnove za uspešno delovanje ACM Slovenija v prihodnje
Ad. 4
- Odbori nimajo nobenih pripomb
Ad. 5
- V imenu volilne komisije poro a Tea Robi in predstavi kandidate:
- podpredsednik M. Gams, lani odborov ostanejo isti ( astni odbor Dunja Mladenic, Ales
Leonardis, Marko Grobelnik), nadzorni odbor (Primoz Jakopin, Joze Korelc, Bostjan
Slivnik), lani IO: (Andrej Brodnik, Saša Divjak, Matija Lokar, Andrej Kuš er, Marko
Petkovšek)
Na sestanku so podani novi predlogi: tajnik Tatjana Welzer, lani IO: (Mitja Luštrek, Tea
Robi , Vili Pogorelec).
Ad. 6

-

Ugotovitveni sklep: Dosedanji predsednik Boštjan Vilfan postane prejšnji predsednik.
Dosedanji podpredsednik Ivan Rozman postane predsednik.
Z javnim glasovanjem so vsi predlogi za podpredsednika, tajnika, odbore in lane IO
sprejeti.
Za javno glasovanje se je skupš ina odlo ila zato, ker je bilo kandidatov natan no
primerno število.

Ad. 7
- Predsednik prof. dr. I. Rozman predstavi program dela. ACM je najve je svetovno
združenje, ki omogo a dobro mednarodno sodelovanje. Revijo Informatica poskusimo
spraviti v SCI. Zato potrebujemo ve citatov. Sodelovanje razširiti še na druge revije.
Konferenca IS lepo napreduje, vklju iti še Objektne tehnologije in še druge konference.
Poživiti seminarje, Salomonov, FERI in še katerega. Tekmovanje v proramiranju – ACM,
Matija Lokar, obnoviti internetne strani, pove ati število lanov, drugo leto bo letna
skupš ina za asa konference IS
- Predsednik prejšnjemu podeli plaketo, prof. Vilfan dopisno preda plaketo ACM Slovenija.
- Na tekmovanju programiranja v soboto bo prof. Vilfan imel govor za ACM Slovenija
- Tajnik bo predal vse pomembne papirne dokumente v dogovoru z novo tajnico ACM
Slovenija, internetne strani in dokumente se da prenesti kar z interneta, po potrebi bo bivši
tajnik poslal datoteke
- Kmalu po skupš ini naj bi novi predsednik vzpostavil stike z ACM, jim poslal poro ilo s
skupš ine in letno poro ilo. Poro ilo za AJPES je potrebno poslati kmalu po novem letu –
le sporo ilo, da nimamo finan nih aktivnosti. Potrebno je urediti lanstvo, saj nam ACM
še ni poslal zadnjega spiska lanov, zato jim ne moremo pošiljati pošt. Seznam
simpatizerjev ACM Slovenija vzdržujemo na IJS.
Zapisal M. Gams

POROČILO  PREDSEDNIKA  ACM  SLOVENIJA  O  DELU  V  
MANDATU,  KI  OBSEGA  ČAS  OD  USTANOVNE  SKUPŠČINE
DO 14.10.2004
Ustanovna  skupščina:  22.10.2001
V   času   med   ustanovno   skupščino   in   izredno   skupščino   v   letu   2002   je   bila   izbojevana  
“papirnata   vojna”   tako,   da   imamo   danes priznan status v okviru slovenske zakonodje
kakor   tudi   s   strani   svetovnega   združenja   ACM.   Navedeni   smo   v   njihovem   spletnem  
seznamu  podružnic:
http://campus.acm.org/public/chapters/geo_listing/index.cfm?ct=Professional&inus=0
Ob ustanovitvi smo poslali  dopis  sorodnim  društvom  in  organizacijam,  v  katerem  smo  jih  
obvestili o ustanovitvi.
Izredna  skupščina:  10.9.2002
Dosežki  in  dejavnosti:
Dobili smo stalni spletni naslov http://www.acm-si.si/,
fizična  spletna  stran  seli  brez  spremembe  spletnega  naslova.

ki   omogoča,   da   se  

Pokroviteljstvo   konferenc   o   Teoretičnem   računalništvu   l.   2003   in   2004   v   okviru  
multikonferenc   “Informacijska   družba”.   Organizacija   v   pomembni   meri   zasluga   naših  
članov.   Tudi   celotna   konferenca   “Informacijska   družba”   poteka   pod   našim  
pokroviteljstvom.
Pokroviteljstvo Slovenskega univerzitetnega prvenstva v programiranju. Organizacija v
veliki  meri  sad  prizadevanj  člana  našega  IO.  V  zvezi  s  tem  dogodkom  smo  poslali  dopis  
na  več  visokošolskih  ustanov s  prošnjo,  da  spodbujajo  sodelovanje  njihovih  študentov.
Navedeni smo kot pokrovitelji revije Informatika
Nekatere  naloge  za  bodočnost:
Preseganje   izključno   akademske   usmerjenosti.   Vpliv   na   status   računalniške   stroke   in  
informatike v Sloveniji
Večja  vključenost  študentske  populacije
Na   koncu   se   želim   posebno   zahvaliti   vsem   članom   IO   ACM   Slovenija   za   aktivno  
sodelovanje,   še   posebej   pa   Tajniku   ACM   Slovenija,   prof.   dr.   Matjažu   Gamsu,   saj   je  
ustanovitev  društva  in  njegovo  delovanje  v  veliki  meri  prav  njegova zasluga.

