ЗАПИСНИК
са збора жена ЕД „Електрошумадија“ Крагујевац
одржаног дана 28.06.2013. године у 13 сати
Весна Ђусић, новоизабрана председница актива жена ЕД „Електрошумадија“ Крагујевац
захвалила се на избору присутним женама и предложила следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Информација о избору председнице актива жена ЕД „Центар“ Крагујевац
2. Избор 4 жене у актив жена огранка Крагујевац
3. Разно
Предложени дневни ред усвојен је без примедби.
1. Весна Ђусић информисала је присутне чланице актива да је 20.јуна на
састанку у Пожаревцу одржан састанак председница актива жена сва три
огранка привредног друштва и да је председник синдиката Бранко Гојковић
известио да је за председницу актива жена ЕД „Центар“ Крагујевац још
раније договорено да то буде Витић Гордана из огранка
ЕД
„Електроморава“ Пожаревац.
2. Весна Ђусић предложила је у складу са чланом 29. Изборних правила
синдикалне организације ЕД „Центар“ Крагујевац 4 жене и то :Зорицу
Милетић, Марију Младеновић, Веселу Борисављевић и Ванђелију Ђурић,
што су присутне жене прихватиле.
3. Под овом тачком у дискусији су учествовале:Драгана Марковић, која сматра
да треба на састанак актива позвати председника синдиката Центра и
огранка Крагујевца, као и претходну председницу актива жена привредног
друштва Лепосаву Милинковић ради подношења извештаја о раду,
Ванђелија Ђурић, која је поставила питања везано за доделу једнократних
награда и пријем нових радника у ЕД, Весела Борисављевић, која је
позвала све жене да активно учествују у будућем раду актива, да дају своје
предлоге и сугестије за израду плана активности актива жена огранка, за
које су у финансијском плану синдиката огранка предвиђена средства у
износу од 100.000,00 динара.
Чланице актива подржале су предлог Драгане Марковић да се на следећи
састанак позову председници синдиката Центра и огранка Крагујевца и
претходна председница актива жена привредног друштва Лепосаву
Милинковић ради подношења извештаја о раду.
Збор је завршен у 14 сати с тим да је договорено да се до следећег
састанка актива у јулу месецу прикупе предлози и сугестије чланица актива
у вези плана активности,едукације, промене неких правилника,
организовања акција и др.
Записничарка,
Весела Борисављевић с.р.
Ко:синдикату ЕД ЕШК
Огласне табле огранка

Председница актива
Весна Ђусић с.р.

жена,

