PRVA REDOVITA SJEDNICA SREDIŠNJEG ODBORA DRUŠTVA
Prva redovita sjednica Središnjeg odbora Društva održana je 22. veljače 2011. u
prostorijama Društva u Zagrebu, Tomašićeva 6, s početkom u 10 sati. Sjednici su
nazočili: predsjednik H. Potrebica, tajnica J. Balen, dopredsjednik M. MenĎušić, rizničar
D. Perkić te članovi: B. Čargo, K. Karlo, V. Kos, D. Maršić, Opravdano su bili odsutni:
A. Durman, M. Krznarić Škrivanko i S. Mihelić. U ime suorganizatora skupa, koji će se
ove godine održati u Imotskom, sjednici je nazočio i I. Alduk iz Uprave za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Imotskom.
Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. Sjednicu, koja se odvijala
uobičajenim tijekom, vodio je predsjednik H. Potrebica.
Znanstveni skup i Godišnja skupština za godinu 2011. Kako je odlučeno na
Godišnjoj skupštini održanoj u Varaždinu, ovogodišnje okupljanje održati će se u
Imotskom od 10. do 14. listopada. Suorganizacija Znanstvenog skupa i Godišnje
skupštine povjerena je Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u
Imotskom. UtvrĎena je tema skupa: Istraživanja u Imotskoj krajini. 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 2010., koje je Središnji
odbor jednoglasno prihvatio.
Nakladnička djelatnost. Predsjednik Društva izvijestio je da je Društvo tijekom
protekle godine tiskalo 2. redovita broja Obavijesti, a da s 3. brojem Obavijesti Društvo
malo kasni, te da će biti tiskane u ožujku. J. Balen izvijestila je da su prikupljeni radovi sa
skupa u Sinju te da je u tijeku prikupljanje radova s varaždinskog skupa.
Novi članovi. Tajnica Društva izvijestila je da su pristigle četiri molbe za primanje
u članstvo Društva. Društvo je tako primilo tri redovita i jednog pridruženog člana.
Pod točkom Razno raspravljalo se o izmjenama Statuta, odnosno Pravilnika o
nagradama Društva Naime, zbog financijske situacije predloženo je da se iz čl. 13 izbriše
da se navedene Nagrade sastoje i od novčane nagrade. Prijedlog Središnjeg odbora
predočiti će se članovima Društva na Godišnjoj skupštini u Imotskom.
Radni dio sjednice završio je u 12,00 sati.

