ZAPISNIK SA SKUPŠTINE ODRŽANE 23.12.2017.
Na sjednici Skupštine Kluba informatičara Portal Đurđevac, održane 23.12.2017. sa početkom u 17
sati, u Đurđevcu, Antuna Radića 4, predložen je i jednoglasno usvojen sljedeći
DNEVNI RED:
1) Izvješće o dosadašnjem radu Udruge.
2) Financijsko izvješće za 2016. godinu.
3) Smanjenje iznosa mjesečne članarine na 39 kn.
4) Planovi za sljedeću godinu.
5) Ostalo.
--------------------------------------------------------------------------1) Članovi su izvješteni o dosadašnjem radu Udruge.
a. Iako članovi manje-više uredno plaćaju članarinu, interes članova za aktivnije
sudjelovanje u radu Udruge je vrlo slab. Broj članova koji aktivno sudjeluju u radu
Udruge je nedovoljan. Sve manje članova prati obavijesti Udruge i dolazi na
skupštine. Stoga je sve teže upravljat KI-Portalom. Udruga se naprijed kreće vrlo
sporo. Ako se interes ne poveća, budućnost KI-Portala je neizvjesna.
b. Članovima su prezentirane važnije promjene u mreži Udruge: Pristupna točka Portal
Centar 3 je modernizirana i prebačena na 5 GHz. Pristupna točka u Čepelovcu je
djelomično modernizirana. Veći dio posla još čeka. Na pristupnoj točki peski-lan su
internet brzine znatno povećane zbog spajanja pristupne točke na Tele2. U uredu
Udruge je postavljen UPS. U virtualku na serveru Udruge su instalirani novi programi
za filtriranje (Pi-hole) i praćenje mrežnog prometa (Mikrotik Dude). Mnogo manjih
softverskih promjena je učinjeno na mreži Udruge. Članovima je ponovno rečeno da
obavezno jave kada primijete da nešto ne radi (dobro).
c. Članovima su prezentirane sljedeće odluke koje su jednoglasno donijeli Predsjednik,
Dopredsjednik i Tajnik udruge KI-Portal:
i. 7.8.2017. , članovi Miroslav Perok iz Šemovaca i Zoran Rendula iz
Koprivnice su nagrađeni za iznimno zalaganje u Udruzi.
Skupštini je rečeno što su nagrađeni članovi dobili.
ii. 26.7.2017. , Ivan Pavić je stekao pravo na sniženi iznos članarine od 1 kn
mjesečno, u razdoblju od 1.8.2017. do 31.12.2017., zbog slabog imovinskog i
zdravstvenog stanja i nemogućnosti plaćanja većeg iznosa u tom razdoblju.
iii. Od 23.8.2017. vrijede sljedeće pogodnosti:
1. Članarina za nove članove iznosi 1 kn mjesečno prvih 8 mjeseci.
2. Osmomjesečna snižena cijena članarine vrijedi i za postojeće članove
koji se sa 2.4 GHz prebace na 5 GHz. Ta pogodnost ne vrijedi za
nove članove (Datum pristupanja Udruzi 23.8.2017. ili noviji.) koji
prilikom ulaska u članstvo nisu kupili 5 GHz uređaj, već su iskoristili
vlastitu 2.4 GHz opremu za spajanje na mrežu Udruge.
3. Pravo na osmomjesečnu sniženu cijenu članarine imaju i članovi
kojima se zbog opravdanog razloga (Na primjer, grmljavina.) pokvari
uređaj sa kojim se spajaju na mrežu Udruge. Da bi ostvario tu
pogodnost, član mora predati neispravan uređaj. Također, ova
pogodnost se može iskoristiti samo jednom u 2 godine od kvara
uređaja.
d. Za potrebe uprave Udruge su u ožujku 2017. kupljena 2 smartfona, a u kolovozu
2017. su kupljeni tvrdi diskovi.
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2) Članovima je na uvid dano financijsko izvješće za 2016. godinu.
3) Jednoglasnom odlukom Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge KI-Portal, donesenom
16.11.2017. , mjesečna članarina od 1.1.2018. iznosi 39 kn mjesečno.
Skupštini je objašnjena ta odluka. Napomenuto je da su članovi odgovorni za svoje uplate i
praćenje zbivanja u Udruzi. Ukoliko će netko i dalje uplaćivati 45 kn mjesečno, višak će se
tretirati kao dar Udruzi.
4) Planovi za sljedeću godinu.
a. Dovođenje optike kako bi se povećale internet brzine.
b. Modernizacija pristupne točke u Čepelovcu i bežičnog linka silosi <-> Čepelovac.
c. Gašenje pristupnih točaka Portal Centar 2 i Portalsilos2.
5) Ostalo.
a. Članovi su zamoljeni da se aktivnije uključe u rad Udruge, te da redovito prate
obavijesti koje se objavljuju na web stranici Udruge.
Skupštini su objašnjene gore navedene točke, te se Skupština jednoglasno složila sa svim točkama.
Skupština je završila u 18:00 sati.

23.12.2017.,
Antuna Radića 4,
48350 Đurđevac

Danijel Magdić,
Predsjednik Udruge
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