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Zagreb, 22.10.2008.

POZIV NA SASTANAK "RADNE SKUPINE"

Poštovani članovi,
kako ste se do sada očitovali svi na koje je predsjedništvo Kluba računalo, nema potrebe gubiti
vrijeme na čekanje nedjelje te ovim putem pozivamo na sastanak sve vas koji ste se pozitivno
očitovali po pitanju organizacije natjecanja i pomoći klubu, a na kojem ćemo pokušati
raspraviti što više detalja o svemu.
Sastanak će biti u ponedjeljak, 27.10.2008., s početkom u 18,00 sati u restoranu
"Sesvetska dolina", Bistrička bb, Sesvete.
Članovi koji su van granica RH i oni koji nisu u mogućnosti prisustvovati, biti će izvještavani ili
putem maila, ili putem klupske webstranice (pod linkom "samo za članove").
Drugim riječima, nisu obvezni doći na sastanak.
Na sastanku će biti podijeljene majice sponzora i majice koje ste sami naručili te ste zamoljeni
da donesete novac za uplatu (oni koji su naručili, naravno).

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA
1. Informativni izvještaj o lokaciji održavanja natjecanja
- uključena pomoć mještana (domaćin, lovci, policija…)
2. Plan natjecanja
- upoznavanje sa disciplinama i kategorijama, prihvaćanje prijedloga itd.
- upoznavanje sa svim potrebnim detaljima vezanim uz jedno natjecanje
3. Utvrđivanje i podjela radnih zadataka
- kreiranje tabele zadataka i osoba koje ih mogu odraditi
- rokovi izvođenja zadataka
4. Financijska situacija u odnosu na pomoć mještana
- upoznavanje sa detaljima koje će na sebe preuzeti mještani
- dogovor i plan oko financiranja pomoći mještana
5. Razno

Lijepi pozdrav,
Snježana Jurić
/Predsjednik/
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