Sednica Starešinstva Saveza
Napisao
nedelja, 26 septembar 2010 15:38 - Poslednje ažurirano sreda, 06 oktobar 2010 11:03

Na samom početku treba reći da je 22. sednica Starešinstva Saveza, prvobitno zakazana za
09. septembar tekuće godine u par navrata odlagana zbog zauzetosti članova Starešinstva.
Konačno je održana 24. devetog meseca ove godine. Zbog iznenadne sprečenosti Starešine
Saveza sednicom je predsedavao Dragoljub Milivojević, zamenik starešine Saveza.
Utvrđeni dnevni red je imao osam tačaka. Na početku sednice Starešinstvo je usvojilo zapisnik
sa sednice iz juna meseca, a na kraju je donelo odluku da se osnovni deo sajta Saveza
prevede na engleski jezik.
I pored toga što je ovo šesta sednica Starešinstva u 2010. godini, aktivnost, zadaci, zašto ne
reći i problemi u Saveza zahtevaju uskoro novu sednicu na kojoj će se razgovarati o važnim
pitanjima iz nadležnosti Starešinstva.

Starešinstvo je na sednici od 24. septembra 2010. godine na osnovu člana 37. 38 i 40. Statuta
Saveza, između ostalog donelo sledeće odluke (poređane prema redosledu usvajanja):
1. Usvaja se Izveštaj o realizaciji tečaja Izviđačke šumske škole Saveza izviđača Beograda
„Rajac 2010" koja je održana od 07. do 21. avgusta 2010. godine.
Usvaja se spisak i proglašavaju vodnici, predvodnici i vođe koji su završili Izviđačku šumsku
školu „Rajac 2010", a prema spisku Štaba tečaja izviđačke šumske škole, koji je sastavni deo
Izveštaja.

Usvaja se Finansijski izveštaj o realizaciji tečaja Izvišačke šumske škole „Rajac 2010".

2. Usvaja se Izveštaj o učešću izviđača Beograda na akciji Izviđačke igre Srbije „Kruševac
2010" koja je održana od 25. do 27. juna 2010. godine.
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3. Usvaja se Izveštaj sa finansijskim izveštajem o učešću izviđača Beograda na akciji Izviđački
stroj Srbije „Kruševac 2010" koji je održan 27. juna 2010. godine.

4. Usvaja se Izveštaj sa finansijskim izveštajem o realizaciji programa za učenike osnovnih i
srednjih škola tokom letnjeg raspusta školske 2009/2010. godine - Na „par koraka" od gradske
gužve - životna radost u izviđačkoj igri, koji je održan od 19 do 26. jula 2010. godine.

5. Usvaja se Izveštaj o učešću na akciji „Mini džembori" koja je održana u Svetskom skautskom
centru „Kanderštag" Švajcarska od 24. jula do 07. avgusta 2010. godine. Na akciji su kao
predstavnici Saveza izviđača Srbije učestvovali izviđači Beograda pod pokroviteljstvom
Skupštine grada Beograda.

6. Usvaja se Informacija o taborovanju i aktivnostima jedinica i saveza tokom letnjeg raspusta.

7. Usvajaju se informacije o projektima „Osvesti se ekološki - reciklomanija i „Škola za male
prirodnjake" čiji su pokrovitelji Ministarstvo omladine i sporta Srbije i Sekretarijat za zaštitu
životne sredine Beograda.
8. Usvaja se elaborat i program akcija „Smotra poletaraca Beograda" koja će biti održana 03.
oktobra 2010. godine. Starešina Saveza će biti i starešina Smotre a za načelnika Smotre
imenuje se Goran Filipović.

9. Usvaja se odluka o organizovanju akcije „Izviđač u Beogradu 2010" koja će biti održana 23.
oktobra 2010. godine. Za starešinu akcije imenuje se Predrag Đorđević, a za načelnik akcije
imenuje se
Ivan
Nikolić
.

10. Usvaja se program učešća izviđača Beograda na izložbi posvećenoj ralizaciji programa
tokom letnjeg raspusta školske 2009/2010. godine, koja će se održati od 04. do 10. Oktobra
2010. godine u galeriji Vojnog muzeja.
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11. Usvaja se Informacija o realizaciji Finansijskog plana Saveza koji je namenjen realizaciji
najznačajnijih akcija i aktivnosti odreda izviđača.

12. Usvaja se informacija o naplati članarine u Savezu izviđača Beograda za period 01. 01. do
31. 08. 2010. godine.

13. Usvaja se Izveštaj sa finansijskim izveštajem o organizovanju zajedničkog izleta izviđača
Beograda „Avala 2010", koji je održan 04. septembra 2010. godine.

14. Usvaja se Izveštaj o toku aktivnosti za realizaciju dodatnog programa koji će finansirati
Sekretarijat za sport i omladinu Beograda.
Donosi se odluka o organizovanju Seminara za inicijatore novih jedinica. Seminar će se održati
tokom jesenjeg mini raspusta, početkom novembra 2010. godine.

15. Usvaja se nacrt Kalendara akcija i aktivnosti Saveza izviđača Beograda za 2011. godinu.

16. Usvaja se Informacija o toku pripremna za učešće izviđača Beograda na Skautskoj
akademiji koja će se održati od 26. do 31. oktobra 2010. godine u Atini, Grčka.

Usvojena dokumenta:
Šumska škola - Izveštaj (112kb, pdf)
Šumska škola - Spisak učesnika (163kb, pdf)
Šumska škola - Finansijski izveštaj (99kb, pdf)
Izviđačke igre - Izveštaj (114kb, pdf)
Izviđački stroj - Izveštaj (114kb, pdf)
Mini Džembori Kanderšteg - Izveštaj (138kb, pdf)
Tabori - Izveštaj (69kb, pdf)
Izlet na Avalski toranj - Izveštaj (42kb, pdf)
Finansijski plan - Informacija o izvršenju (98kb, pdf)
Kalendar aktivnosti za 2011.g. (70kb, pdf)
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