
ICF Slovak Chapter

Zápis zo zhromaždenia členov združenia

Dňa 17.2.2014

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Otvorenie
2/ Správa o činnosti za rok 2013
3/ Správa o financiách za 2013
4/ Voľba predsedníctva na rok 2014
5/ Plány na rok 2014
6/ Diskusia.

Ad 1/
Prezidentka ICF Slovak Chapter - Z.Karpinská otvorila zhromaždenie a privitala zúčastnených členov.
Na zhromaždení sa zúčastnilo 18 členov osobne  a 13 v zastúpení tj zhromaždenie členov združenia je
uznášania schopné.

Ad 2/
Prezidentka ICF Slovak Chapter - Z.Karpinská informovala o hlavných aktivitách za rok 2013

- PEER camp dva dni s CCE bodmi
- 2x koučovacie zóny INNER WINNER
- 3x PROFIT workshopy
- Koučovacia zóna PREFESIA DAYS a HR days
- Stretnutie lídrov lokálnych ICF v Budapešti
- Propagácia ICF na HAPPY COMPANY a koučovacia zóna
- Koučovacia zóna na Real Woman
- Koučovacia zóna Trend
- Dohoda s Vokswagens a Slovenské elektrárne, že členovia ICF budú oslovení k dodaniu

podkladov pre zaradenie ICF koučov do poolu koučov spoločností.

Konštatovala nárast aktivít združenia a v tomto trende budeme pokračovať aj v roku 2014.
O niektorých aktivitách podrobnejšie informovali členovia združenia.

Ad 3/
Pokladník združenia R.Lukačka vypracoval správu o financiách, do ktorej mohli všetci prítomní
nahliadnuť. Z. Karpinská krátko komentovanie niektoré príjmy a výdavky.

Ad 5/
prezidentka navrhla

- Aby prezidentkou združenia bola zvolená Dagmar Keryová
/ 32 hlasov bolo za, 0 nebol proti, 0 zdržal sa /

- Členov, Lukačka, Karpinská, Kmecová Dobiš
/ 32 hlasov bolo za, 0 nebol proti, 0 zdržal sa /



Ad 6/
Novozvolená prezidentka združenia D.Keryová, a bývalá prezidentka Z. Karpinská informovali, že
aktivity sa budú koncentrovať na:

- Vybudovanie nového webu, facebook a linked in profilov
- PEER CAMP,
- Koučovacie zóny
- PROFIT workshopy
- Vytlačenie marketingových informačných materiálov
- Spolupráca so SAKO / koordinovať bude D. Kmecová
- Propagácia ICF vo veľkých firmách
- Propagácia ICF na univerzitách

Detailné informácie sú v prílohe

Ad 7/
V rámci diskusie odzneli príspevky

- O zvýšení poplakov za ICF Global
- Kedy organizovať PEER CAMP – jeseň
- Seminár pre členov ICF
- Širšie využitie Linked In,

Prijaté úlohy
- Navrhnúť rozpočet združenia pre rok 2014

zodp. D. Keryová T: 31.3.2013
- Informovať všetkých členov o členskom združenia a poslať výzvu na zaplatenie členského pre

rok 2014.
- Zodp. R.Lukačka T: 15.3.2013

Dňa : 17.2.2014

Zapísal : Z.Karpinská, členka predsedníctva v.r.

Overil :D. Keryová, prezident v.r.


