GODIŠNJA SKUPŠTINA HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA
U Osijeku je 16. listopada o.g. s početkom u 9 sati u prostorijama Arheološkog muzeja u Osijeku
odrţana redovita Godišnja skupština Društva. Skupštinu je vodio predsjednik H. Potrebica, a u radnom
predsjedništvu su bili J. Balen, tajnica i B. Čečuk, voditelj Nakladničkog vijeća. Sjednici je nazočilo
dvadesetak članova Društva.
Dnevni red skupštine:
1. Izvješće predsjednika
2. Izvješće rizničara.
3. Nakladnička djelatnost
4. Rasprava o izvješćima
5. Nagrade Društva
6. Novi počasni članovi
7. Rad Društva u godini 2009.
8. Proračun za godinu 2009.
9. Razno
H. Potrebica pročitao je izvješće o radu Društva u protekloj godini, a financijsko izvješće za isto
razdoblje pročitao je B. Čečuk. B. Čečuk podnio je izvješće o nakladničkoj djelatnosti. Sva tri izvješća
jednoglasno su prihvaćena.
Nagrade Društva. Središnji odbor predloţio je kandidate za nagrade Društva. Za Nagradu za
ţivotno djelo Don Frane Bulić predloţena je prof. dr. sc. Nives Majnarić-Pandţić. Za godišnju nagradu
Josip Brunšmid pristigla su četiri prijedloga. Prof. dr. sc. Janko Belošević predloţen je za znanstvenu
monografiju »Starohrvatsko groblje na Ţdrijacu u Ninu«, prof. dr. sc. Aleksandar Durman predloţen je
za organizaciju i uredništvo izdanja »100 hrvatskih arheoloških lokaliteta« (englesko izdanje), skupina
autora pod uredničkim vodstvom prof. dr. sc. M. Sanader za izdanje »Kroatien in der Antike«. Četvrti
prijedlog, da se godišnja nagrada Društva dodijeli udruzi Pulentoda je odbijen.
Novi počasni članovi. Novi počasni članovi Društva postali su Ivan Pedišić i Szilvija Palágyi
(MaĎarska).
Skupštini je predočen i jednoglasno prihvaćen Program rada i Proračun Društva za godinu
2009. Slijedeći znanstveni skup biti će odrţan na otoku Visu u organizaciji Arheološkog muzeja u
Splitu.

Pod točkom Razno govorilo se o web stranicama Društva, on-line izdanjima društva u pdf verziji
kao i o potrebi da uprava Društva dobije e-mail adrese svih članova kako bi ih se moglo pravovremeno
obavještavati o aktivnostima u Društvu.
Skupština je završila s radom u 10,30 sati.

