Zapisnik sestanka strokovnega sveta in predsedstva JK MIPC z dne 22.
novembra 2011
kraj sestanka: Ljubljana, lokal Vesna na Celovški ob 19:00
prisotni: Dejan Presen, Andrej Janežič, Gorazd Rajar, Matjaž Pogačnik
Karmen Pahor in Bojan Rajar sta se opravičila.
Dnevni red:
1. Pregled aktivnosti v 2011 in poročilo
2. Načrt za 2012
3. Predlog priznanj za športne dosežke v 2011
4. Načrt za sklic naslednje skupščine.
1. Pri prvi točki smo soglasno sprejeli naslednje:
• Poročilo o delu JK MIPC za leto 2011 (v prilogi in na spletni strani)
2. Pregledali smo aktivnosti kluba in predloge aktivnosti programov in jih uvrstili v predlog programa
dela za 2012. Imamo tri bistvene programe, ki se delijo na več individualnih programov tu zapisanih po
vrsti glede na starost:
1. mladinski tekmovalni – vodja Andrej Janežič
- Peter, Optimist
- Lea, Laser
2. članski tekmovalni – vodja Dejan Presen
- Lumba, match race
- Sailsation, match race
- Eureka, match race in ORC
3. potovalne jadrnice – vodja Matjaž Pogačnik
- potovanja in rekreacija članov
Predlog programa je v prilogi in vključuje tudi Izola Cup 2012, ki bo najbrž organizirana v sklopu DP
Seascape v Izoli. Predvidena proga bo navigacija-MIPC trikotnik. Mladinski tekmovalci in članski
match race imajo vsi posebne programe, ki so priloge splošnemu programu dela JK MIPC.
3. Za kriterije za podelitev priznanj za jadralne dosežke smo sprejeli:
• Udeležba in uvrstitve na več mednarodnih tekmovanjih – zastopanje JK MIPC (po
dosedanjih podatkih imamo 9 kandidatov)
• Prekooceanska plovba (en kandidat)
4. Skupščino načrtujemo čimprej v 2012 vendar pa v skladu s statutom in zahtev glede davčnoračunovodske zakonodaje. Skupščina 2012 bo redna volilna, kjer bomo izvolili nove kandidate
predsedstva in strokovnega sveta ter predlagali manjše spremembe statuta.
5. Razno. Dogovor o nabavi nekaj oblačil (vetrovk) in tehničnih majic z oznakami JK MIPC za naše
aktivne jadralce v vseh naštetih programih. Namen je poudarek zastopanja kluba in prepoznavnost v
javnosti in tujini.
Sejo smo zaključili ob 21:00.
Andrej Janežič
23.11.2011

