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1. Guraso Elkarteko Zuzendaritza Batzordeko Bilera Akta.
2019-2020 Ikasturtea.

Eguna: 2019ko urriaren 15an (18:10etatik 22:30ra).

Nor etorri da: Mikeldi, Naia, María, Igor, Jon, Vicky, Leire, Karol, Inma, Unai, Olatz.

Ez da etorri: ---.

------

Juntako ordezkari berriak:

Jantokiko batzordeak Leire Gandul aurkezten du ordezkari berri bezala Vicky Gisasolaren ordez. Juntak onartzen du.

Diruzaintza batzordeak Kepa González aurkezten du ordezkari berri bezala Antxoka Olabarria ordez. Juntak onartzen du.

Estatutuak:

Presidenteak aurkezten digu estatutu berrien proposamena, BIGEren eredua oinarri hartuta.

Juntak aste beteko epea ematen du bere kideei lasai irakurtzeko eta ekarpenak egiteko.

Asanblada:

Azaroaren 12an egitea erabakitzen da.

Gai ordena:

1- Aurreko Batzar Orokorraren aktaren onarpena.

2- Juntako kudeaketa txostena eta karguak berriztea .

3- 2018-2019 ikasturteko kontuen aurkezpena eta onarpena.

4- 2019-2020 ikasturterako aurrekontuen aurkezpena eta onarpena.

5- Estatutu berriak aurkeztu eta onartu.

6- Guraso Elkartearen irudi berriaren aurkezpena.

7- Galde-eskaerak.

Urriaren 22a baino lehenago bidaliko da deialdia komunikazio batzordetik.

Idazkaritzak gela eskatuko du.
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Komunikazioaren koordinazioa:

Partehartzetik planteatzen da komunikazioa hobeto planteatu behar dela.

Komunikazioko arduradunak martxan jarriko du prozesua.

Labore proiektua eta beste:

Guraso batek proposatzen du delegatu saretik zabaltzea Labore proiektua.

Guraso Elkarteak sustatzen ez dituen ekintzei ez diegula difusiorik emango Elkartetik erabakitzen da.

Jantokia:

Udaletxeko osasun saileko begiralea etorri da eta zenbait konponketa egitera behartzen gaitu: hoztgailua, harrikoa...

Jantoki batzordeak 3 aurrekontu eskatuko ditu eta txostena udaletxeko zinegotziari bidali dio.

Eusko Jaurlaritzarekin kontaktuan jartzea asmoa azaltzen da.

Ekonomia:

Diruzaintza Batzordeak aurreko urteko kontuen egoera azaltzen du.

Saskiko kontuak gure kontrol sistematik kanpo daudela aipatzen du diruzainak. Presidenteak ere nabarmentzen du 
monitoreak BIGEren kontratutik gabe daudela. Kirol arduradunak saskiko arduradunekin hitz egingo du.

Diruzaintza batzordeak Kepa González baimentzen du Elkarteko kontu korronteak kudeatzeko, Antxoka Olabarriak 
zituen baldintzekin.

Diruzaintza batzordeak kontu korronte bakoitzak izango dituen ordezkarien zerrenda aurkezten du (atxekituta).

Juntak onartzen du.

Hurrengo bilera:

Urriaren 29an.
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