Zapisnik redne skupščine Slovenskega društva
za umetno inteligenco

Dne 12 .10 .2005 ob 18:00 se je na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani pričela redna letna
skupščina Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) ob prisotnosti 8 od 53 članov.
Ker sklepčnost s tem ni bila zagotovljena, je bil pričetek skupščine prestavljen za 30 minut,
kot je določeno s statutom društva. Ob 18:30 se je skupščina nadaljevala z naslednjim
dnevnim redom:
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem delovnega reda
Pregled zapisnika zadnje skupščine
Poročilo predsednika o delu društva v preteklem letu
Poročilo tajnika o finančnem poslovanju društva v preteklem letu
Poročilo nadzornega odbora
Razprava o poročilih
Program dela in finančni načrt društva v naslednjem letu
Razno
Ad. 1

Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi Matjaž Gams (predsednik), Damjan Strnad
(zapisnikar) in Marina Novak (overovitelj zapisnika).
Ad. 2
Prisotni ugotavljajo, da so sklepi sprejeti na zadnji skupščini izvedeni oz. v izvajanju.
Ad. 3
Predsednik društva Nikola Guid je podal poročilo o delu društva. Poročilo je priloženo.
Ad. 4
Tajnik društva Damjan Strnad je podal poročilo o finančnem poslovanju društva v preteklem
letu. Poročilo je priloženo.
Ad. 5
Bojan Dolšak je v imenu nadzornega odbora poročal o pregledu finančnega poslovanja
društva, ki je potrdil ustreznost finančnega poslovanja dejanskim podatkom. Poročilo je
priloženo.
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Ad. 6
Pod to točko se nihče od navzočih ni prijavil k razpravi.
Ad. 7
Predsednik društva Nikola Guid je predstavil načrt za nadaljnje delo društva, ki je priložen
zapisniku. Predlagal je, da članarino ECCAI za leto 2006 poravna Odsek za tehnologije
znanja z IJS, članarino za leto 2007 Odsek za inteligentne sisteme z IJS, članarino za leto
2008 pa LATES Fakultete za strojništvo v Mariboru.
Ad. 8
Podan je bil predlog, da se zaradi teže prihodnje skupščine, ko bodo potekale volitve novih
organov društva, le-ta uvrsti v program konference Informacijska družba 2006.
Sklep: Skupščina SLAIS bo uvrščena v program konference Informacijska družba 2006, da se
zagotovi zadostna prisotnost članov. En mesec pred skupščino bo izveden sestanek
izvršnega odbora v Mariboru in sprožen kandidacijski postopek za nove člane
organov.
Ob 19:00 se je skupščina zaključila.
Maribor, 13. 10. 2005
Zapisal:
Damjan Strnad

Predsedujoči:
Matjaž Gams

Overovitelj:
Marina Novak
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