
 
Upravni Odbor (fleet bridge) slovenske IYFR flote 
 
Zapisnik 1. sestanka  
 
 Datum: 1. april 2010 
 Čas: 17:00 do 18:30 
 Lokacija: DRM, Stegne 35, 1000 Ljubljana 
 Prisotni: vseh 5 članov Upravnega odbora 
 
Zapisnik: 

Upravni odbor se je sestal na prvem sestanku. Prisotni so 
bili vsi člani. Namen sestanka je bila ureditev ustanovitvenih 
formalnosti in priprava na Charter. 
 

Dogovorili smo se naslednje: 

• Popravljen je seznam članov (rooster). Imamo enega 
novega člana in enega izpisanega člana 

• Pripravi se vabilo angleško in nemško. Besedilo pripravi 
Marko, PDF verzijo s sliko pripravi Emil Marinšek. 

• V ponedeljek bo Marko poslal e-mail vsem članom z 
vabilom na Charter. 

• Na charter so vabljeni tudi partnerji oz. partnerke članov. 
• Najkasneje do 14. aprila se mora vsak član prijaviti če bo 

prisoten na Charterju. Sporočiti mora tudi ali pride sam 
ali s soprogo. 

• Slovenska flota IYFR ne bo imela svojega logotipa, 
temveč bo do nadaljnjega uporabljala kar logotip IYFR. 

• En dan pred Charterjem 19.4. gredo člani Upravnega 
odbora na večerjo s tujimi gosti. Vsak član UO svojo 
večerjo plača sam. 

• Zaprisege, ki je sicer v navadi v tujini, v Sloveniji ne bo. 
• Catering na charterju bo stal največ 20 EUR po osebi, kar 

vključuje hrano in pijačo. Za Catering poskrbi Aleš. 
• Za otvoritev bomo namesto rotarijskega uporabili ladijski 

zvonec. 
• Fotografa za Charter je brezplačno priskrbel Aleš. 
• Naročila za Regalie bosta poslala Marko in Franci 
• Prispevek za Charter bo 20 EUR. Poleg tega zneska bo 

vsak član vplačal tudi ustrezen znesek za Regalie 
(obeležja). Ker so cene v dolarjih smo se dogovorili, da 
jih Franci pretvori v EUR in zaokroži navzgor na okroglo 
številko. 

• Prispevke za Charter bo zbral Franci na računu, ki je 
odprt posebej za ta namen. 

 

Prisotni: 

Marko Murn, RC Škofja Loka 

Aleš Musič, RC Lj-Carniola 

Erik Mlinar, RC Idrija 

Franci Vehovec, RC Domžale 

Marinšek Emil, RC Lj-Carniola 

 
 

 
 

 


