TAJNI DOKUMENT – samo za posvečene članice in člane SnihCiuLit

Interna okrožnica SCL #1
Pred kakšnimi desetimi leti sva s prijateljem Martinom skadila nekaj močnega in se odločila,
da se ne bova včlanila v DSG, ampak namesto tega raje naredila svojo tajno organizacijo, ki
bo boljša.
3. 3. 2004 se je tako zgodil prvi občni zbor SCL. Zapisnik:
http://mab.gmajnica.si/wp-content/uploads/scl/01_SCL_obcni_zbor_2004_zapisnik.pdf

Program organizacije je vsebovan že v imenu Snih ciu lit.
Naše vrednote so zaobsežene pod točko 8: Živi in pusti živeti.
Prepovedali smo tudi bombardiranje.
V teh letih je šla organizacija čez mnoge faze razvoja tako, da smo prišli do stopnje, kjer smo
danes. Še vedno smo za Snih ciu lit in še vedno iščemo skupne točke, ki nas družijo in zaradi
katerih obstajamo.
Osnovna načela SCL so vsebovana v besedi DRUŽENJE. Minimalna zahteva od članov je
vedno bila, da so dobre volje in da ne težijo po nepotrebnem, pri tem pa se ne oziramo na
nepomembne zadeve, kot je to, kaj ima kdo med nogami, kaj najraje popapca pofukca ali
popuca.
Skratka, polnopravni član SCL je lahko vsak, ki plača članarino na dan občnega zbora ali
njen devetkratnik kadarkoli. (tako piše v ustanovnem zapisniku)

Žal je v letu mojega mandata prišlo do nekih neljubnih formulacij, ki nikakor niso v skladu z
izvornim duhom SCL in zaradi katerih bi si lahko kdo mislil, da ni zaželen ( v smislu:
predsednik je lahko samo moškega spola). Med rednimi srečanji po žirovskih oštarijah je
nekako prišlo do nekakšnih gesel, da naj bi bila predsedniška funkcija nekakšn ekskluziva za
ljudi z lulčki. Iz česar bi lahko celo sklepali, da smo postali nekakšna sekta po DSG kopitu.
Seveda to NI RES. Moj krivda je, da na te insinuacije nisem reagiral dovolj ostro in jih zatrl
že v kali. Zjebalo me je pač, da si nisem vzel tistih 5 minut, da bi prebral zapisnika zadnjega
občnega zbora z dne 31. 3. 2012 (http://mab.gmajnica.si/wpcontent/uploads/scl/SCL_zapisnok_2012.pdf ), na katerem nisem bil prisoten, in sem po liniji
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najmanjšega odpora sklepal, da bi SCL lahko sprejel kakšno tako bedarijo… Zato se vsem
iskreno opravičujem.
Predsednica ali predsednik SCL je lahko vsak, kdor dobi večino veljavnih glasov na
občnem zboru. Prav tako veljajo samo taista pravila, ki jih sprejme občni zbor SCL!
Tako je bilo in tako tudi bo v SCL – kdor ima drugačne ideje, se lahko prepiše v DSG…
Drugi del zadeva članarino SCL – na sestanku za občni zbor smo sprejeli sklep, da je znaša
članarina za 2013 reci in piši 20€ pri tem pa smo naredili izjemo za lepši spol in jih oprostili
članarine (žal je pač debata padla na nivo denarja in tega, kako nekatere ne morejo popiti in
pojesti toliko, kot naj bi plačale – temu se reče gnili KOMPROMIS), vendar (Kavelj 22) to
pomeni, da pač nimajo glasovalnih pravic (kar je v bistvu logično (tudi pobrateni DSG-jevci
nimajo možnosti glasovanja) – glasovalna pravica je že od nekdaj vezana na članarino).
Snih ciu lit!
Začasni predsednik in večni praporščak.
Ešter Klasse al pa Pek

SCL okrožnica – Vabilo na tradicionalni Občni zbor

Dne 13. 4. 2013 poteka na ranču ad Mauhe tradicionalni očni zbor tajne
umetniško kulturne asociacije SCL.
(Članarina je letos za ponopravne člane in feministično sekcijo, reci in piši bednih 20 €)

Snih ciu lit!

Snežne razmere nam letos narekujejo pohod.
Zbirno mesto je ob 15:00 u Ambasad.
Ne bi bilo slabo, če bi se primerno obuli.
Na prireditvi se bo tudi pilo in jedlo – nože prinesite s seboj.

Snih ciu lit!

