פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה 1 - 2020
שם האגודה  :אגודת מתיישבי שריד
תאריך הישיבה  . _____12.01.20____ :מספר חברי ועד הנהלה __9_ :
שמות המשתתפים בישיבה  :שי סלוצקי ,יורם שטיינברג ,דורון זבולון ,רעיה קליין ,ערן
רייכל ,ניב אבנרי ,שי רוזן ,יואל אייזנברג ,ניר רושקין.
מוזמנים  :שמרית טרגן-היבל (מנהלת האגודה) ,יוסי ריגלר ,עמיקם בן-יוסף ,מאור פרסאי,
אמרי גיל ,טל סוננברג ,רותי שמש-בק ,דורית קציר ,דותן שמואלי.
אינם נוכחים :חיה וולפר.
סדר היום של הישיבה:
.1
.2
.3
.4
.5

מינוי רפרנטים לתחומי הפעילות השונים.
סיכום שנת התקציב  2019ותכנית  – 2020כל מנהל בתחומו.
סקירת הפעילות של מטה המאבק בהקמת שדה תעופה ע"י נציגי היישוב לצורך
בקשת תקצוב לכך מהאגודה.
דיון בדוח תקציב מול ביצוע ותכנית  2020של האגודה הקהילתית.
דיון ראשוני בתכנית ההשקעות לשנת .2020

דיון והחלטות:
 .1מינוי רפרנטים לתחומי הפעילות השונים:
מונו מבין חברי הוועד הרפרנטים הנ"ל:
ניב אבנרי :חינוך חברתי
יואל איזנברג  :גיל הרך
רעיה קליין ויורם שטיינברג  :תרבות וקהילה
שי רוזן  :בטחון
דורון זבולון  :ועדת תכנון/נוי.
 .2סיכום שנת התקציב  2019ותכנית  – 2020כל מנהל בתחומו:
לקראת דיוני התקציב הגיעו מנהלי הענפים :טל סוננברג -בטחון ,אמרי גיל – נוי ורותי
שמש-בק – תרבות ופנאי ,ספורט וחוגים מועדון וגיציה .לעדכן את הוועד בקצרה
בפעילות שהתבצעה במהלך  ,2019באתגרים אתם התמודדו המנהלים ,ובמתוכנן לשנת
 2020כל מנהל בתחומו.
הוטל לביצוע :מנהלי התחומים.

 .3סקירת הפעילות של מטה המאבק בהקמת שדה תעופה ע"י נציגי היישוב לצורך
בקשת תקצוב לכך מהאגודה:
דורית קציר ודותן שמואלי מנציגי מטה המאבק בשריד הגיעו לפגישה עם הוועד למען
מתן סקירה של פעילות מטה המאבק והישגיו בשנה החולפת ומטרות ויעדים לקראתם
הם פועלים ב .2020הועלתה בקשה להשתתפות האגודה בפעילות המטה בסך של 30,000
 .₪הוועד ידון וייתן החלטתו בישיבה הקרובה.
הוטל לביצוע :ועד ההנהלה.
 .4דיון בדוח תקציב מול ביצוע ותכנית  2020של האגודה הקהילתית:
הוצג בפני הוועד הדוח התקציבי של האגודה הקהילתית .בו סקרנו את פעילות האגודה
במהלך השנה החולפת כולל העמידה ביעדים אשר הוגדרו לשנה זו .בנוסף הוצגה
התכנית התקציבית של  2020המבוססת על הביצוע של  2019והצרכת הנתונים לשינויים
הדרושים בתקציב .2020
כחלק מהדיון בתקציב הוחלט לבצע עדכון בשכר מנהלת האגודה.
הוועד יאשר את תקציב האגודה יחד עם תקציב ועד מקומי בישיבה הקרובה.
הוטל לביצוע :ועד ההנהלה
 .5דיון ראשוני בתכנית ההשקעות לשנת :2020
הוצגה בפני הוועד טיוטא ראשונית של תכנית ההשקעות לשנת  2020עם המלצות באילו
תחומים יש להשקיע השנה .החשיבה הייתה יצירת תכנית הנוגעת בכל תחומי החיים
בקיבוץ (פנאי ,ספורט ,תשתיות ,נוי ,תאורה ,בטיחות ועוד).
בישיבה הקרובה הוועד יידון לעומק בתכנית ההשקעות למען אישורה.
הוטל לביצוע :ועד ההנהלה.

____________________
חתימת היו"ר

______________________
חותמת האגודה

