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Prijedlog br 2 / UO – struktutura   (sa 5 na 7) 

 

Sadasnja struktura UO od 5 clanova je prema meni malena i mislim da bi 
se  OU trebao da rastereti operacionog dijela APU-a. Operacioni dio 
treba da ide putem PO  dok bi se OU trebao vise da posveti 
organizacijskim pitanjima , kao i buducim izazovima koji cekaju APU.  

 

Moj prijedlog je da OU APU-a ima 7 clanova. 

Dva nova bi bila 

Rukovodilac PO  

Clan zaduzen za finansije. 

 

Obrazlozenje za Rukovodioca PO   

 PO je radno tijelo APU.a i zbog toga  komunikacija izmedju PO i OU 
mora da bude konstantna / Rukovodilac PO  bi izvjestavao  OU  o 
aktivnostima koje su u toku a istovreno bi bio direktno obavijesten o 
buducim aktivnostima koji bi mogle da dodju PO . 

 

Obrazlozenje za clana zaduzenog za finansije. 

Svi projekti koje smo radili i koje radimo i koje cemo raditi imaju 
dimenziju /Demokratije,Edukacije,integracije / i kao takvi za realizaciju 
istih bi se mogla dobiti pumoc od Svedskog drustva, Pitanje  placanja 
clanarine kao i naseg proizvoda /portala za poduzetnike/ iziskuju paznju 
te se jednom mora poceti nesto raditi 

 



Podijela odgovornosti u ukviru UO bi se uradila od strane OU ali mislim 
da bi u sustini trebala da pokriva sljedece oblasti 

 

 

 

 

P OU 

Clan zaduzen za kulturu 

Clan zaduzen za poduzetnistvo 

Clan zaduzen za komuniokacije 

Clan zaduzen za  sport i rekreaciju  

Clan zaduzen za PO  

Clan zaduzen za finansije  

SUP 

SUP 
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Motion nr  2 / OU – struktur   /från 5 till 7) 

 

Den nuvarande strukturen i styrelsen  med  5 medlemmar är för litet . 

Jag tycker  att  OU kommer att  fokusera sig på de  organisatoriska  samt 
framtida utmaningar som väntar APU . Den operativa delen måste gå via 
-  PO. 

. 
Mitt förslag är att OU - APU – a  skall ha  7  medlemmar . 

De två nya ska  vara : 

Medlem som ansvarar för PO 

Medlem som ansvarar för ekonomi 

  

Motivering till chef för PO 

PO har en drivande funktion för alla projekt och eftersom 
kommunikationen mellan OU  och PO  måste vara konstant / så kommer  
chefen  för PO kommer att rapportera  till OU  om  projekt och  aktiviteter 
som pågår och OU ger samtidigt information om framtida verksamhet 
 
Motivering till medlem  med ansvar för ekonomi. 

 
Alla projekt som vi har gjort och vad vi gör och vad  att vi  kommer att 
göra har en dimension  av  demokrati, utbildning, integration  så  p.g a 
detta kan vi ha rätt att  ansöka  hjälp vid realisation  från det svenska 
samhället. 

Frågan om betalning av medlemsavgifter samt APU produkt-portalen för 
företagare - kräver uppmärksamhet och det är hög tid att man börjar 
arbeta på den delen..  



 
 
Ansvar för organisationen av styrelsen skulle göras av medlammar  i OU 
. 

Mitt förslag är det kommer att omfatta följande områden 

 

 

 

POU 
Medlem som ansvarar för kultur 
Medlems ansvarig för företag 
Medlem som ansvarar för kommunikation  
Medlem som ansvarar för idrott och rekreation 
Medlem som ansvarar för PO 
Medlem som ansvarar för ekonomi 
SUP 
SUP 

 

 

 

 

 

 

       APU medlem 

      Sacirovic Sabahudin 

            fam.sacirovic@gmail.com 
                                         070-6088892 

      Farsta Strandplan 2 

Farsta 29.03.2017   123 71 Farsta 

 

 

mailto:fam.sacirovic@gmail.com

