PRVA REDOVITA SJEDNICA SREDIŠNJEG ODBORA DRUŠTVA
Prva redovita sjednica Središnjeg odbora Društva održana je 23. veljače 2010. u
prostorijama Društva u Zagrebu, Tomašićeva 6, s početkom u 10 sati. Sjednici su
nazočili: predsjednik H. Potrebica, tajnica J. Balen, dopredsjednik A. Durman, rizničar D.
Perkić te članovi: K. Karlo, V. Kos, D. Maršić, S. Mihelić. Opravdano su bili odsutni: B.
Čargo, M. Krznarić Škrivanko i M. MenĎušić. U ime suorganizatora skupa, koji će se ove
godine održati u Varaždinu, sjednici je nazočila i M. Šimek iz Gradskog muzeja
Varaždin.
Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. Sjednicu, koja se odvijala
uobičajenim tijekom, vodio je predsjednik H. Potrebica.
Znanstveni skup i Godišnja skupština za godinu 2010. Kako je odlučeno na
Godišnjoj skupštini održanoj u Visu, ovogodišnje okupljanje održati će se u Varaždinu od
11. do 16. listopada. Suorganizacija Znanstvenog skupa i Godišnje skupštine povjerena je
Gradskom muzeju Varaždin. UtvrĎena je tema skupa: Arheologija varaždinskog kraja i
srednjeg Podravlja. Ove godine održati će se tematski kolokvij pod nazivom Arheologija
kasnog srednjeg i ranog novog vijeka. Moderator tematskog kolokvija je Helga Zglav
Martinec. Za glavnu temu skupa primaju se prijave najkasnije do 1.6. Rezultati novih
istraživanja prezentirati će se putem sekcije Postera.
Završni račun Društva. Rizničar D. Perkić je pročitao izvješće o financijskom
poslovanju Društva za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2009., koje je Središnji
odbor jednoglasno prihvatio.
Nakladnička djelatnost. Predsjednik Društva izvijestio je da je Društvo tijekom
protekle godine tiskalo 3. redovita broja Obavijesti. J. Balen izvijestila je da je Izdanje br.
24 (sa skupa u Dubrovniku) prelomljeno, te da se čekaju korekture autora i CIP.
Novi članovi. Tajnica Društva izvijestila je da su pristigle tri molbe za primanje u
članstvo Društva. Društvo je tako primilo 1 redovitog i 2 člana pripravnika.
Pod točkom Razno raspravljalo se o nedavnim natpisima u medijima kojima se
blatila arheološka struka. Predsjednik Društva obavijestio je članove Središnjeg odbora o
dva dopisa koje je Društvo uputilo medijima, meĎutim koji nisu bili cjelovito prikazani.
Tajnica Društva obavijestila je da su u izradi web stranice Društva, iako, na žalost,
Društvo niti ove godine za njihovu izradu nije dobilo zatražena sredstva.
Radni dio sjednice završio je u 12,20 sati.

