Zapisnik sestanka SUP sekcije dne 4.3.2015
Sestanek je bil sklican na pobudo Marka Notarja, zaradi nestrinjanja z tekmovalnim pravilnikom.
1. Marko je najprej pojasnil delovanje zveze, kakšen je statut zveze in kako zveza deluje, ter odgovoril
na vprašanja ,ki so se pojavila v mailih na temo predlogov tekmovalnega pravilnika.
‐ na sestanek so bili povabljeni klubi in tokrat izjemoma še zainteresirana javnost
‐ zveza ima statut po katerem morajo delovati vsa društva ki so vključena v zvezo.
‐ zveza ima program , prav tako tudi društva, ki vstopajo
‐ SUP sekcija je še v povojih (ustanavljanju), zato morajo SUP klubi najprej urediti osnovne pogoje
zveze in delovanje, da bodo lahko Zveza nudila podporo in pomoč organizatorjem tekem in pa
spozorjem
‐ v Zvezi sta dva predstavnika klubov in pa organi zveze, ki imajo funkcijo
‐ organi zveze delajo voluntersko
‐ komunikacija z mediji poteka preko generalne sekretarke
2. Pripombe, mnenja, predlogi
‐ potrebno je ustanoviti delovna telesa ( Rok V.)
‐ zavedati se moramo da je supanje šport in da moramo delovati skupaj , da nam je bistvo razvoj
športa ( Aleksander )
‐ potrebno je pripraviti paketi za sponzorje in se dogovoriti z mediji, recimo Radio1 ( Špela )
‐ potrebno je uskladiti tekmovalni pravilnik , pripravi ga strokovni svet za sup in tekmovalni del
3. Imenovanje delovnih teles ‐ sklep
SODNIŠKA KOMISIJA
‐ Aleksander Stopinškek ‐ vodja komisije (mail : paraclimbing@gmail.com)
‐ Samo Laharnar (mail : supslovenia@gmail.com)
‐ Damjan Možina (mail : kajtbord@gmail.com)
UČITELJSKA KOMISIJA
‐ Iris Učakar ‐ vodja komisije (mail : iris@ujemiravnotezje.si)
‐ Špela Zupan (mail : spela@bananaway.si)
‐ Matija Pivk (mail : matija@bananaway.si)
‐ Nataša Tominšek (mail : natasa.tominsek@gmail.com)
‐ Damjan Možina (mail : kajtbord@gmail.com)
‐ Rok Vettorazzi (mail : rok.vettorazzi@gmail.com)
STROKOVNI SVET ZA SUP IN TEKMOVALNI DEL
‐ Rok Puvar (mail : rok.puvar@gmail.com)
‐ Rok Vettorazzi (mail : rok.vettorazzi@gmail.com)
‐ Mihaela Tertinek (mail: supklub@siol.net)
‐ Grega Strnad (mail : gregor.strnad@colby.si)
‐ Samo Laharnar (mail : supslovenia@gmail.com)
Komisije/delovna telesa, na podlagi svojega dela pripravijo dokumente, jih pošljejo na izvršni odbor,
ta jih potrdi, po potrditvi jih generalna sekteretarka objavi na spletni strani.
Komisije/delovna telesa morajo o svojih rezultatih in odločitvah obvestiti vse člane zveze.

