
 Obrazac za izvješće sa skupa, v1, 13.12.2012.  

        

HRVATSKO DRUŠTVO ZA 
MEDICINSKU BIOKEMIJU I 

LABORATORIJSKU MEDICINU 
 

CROATIAN SOCIETY OF MEDICAL 
BIOCHEMISTRY AND LABORATORY 

MEDICINE 

Boškovićeva 18, 10000 Zagreb   Croatia    Tel: +385 1 48 28 133  Faks: +385 1 48 28 133 

E-mail: hdmblm@hdmblm.hr  www.hdmblm.hr, MB:03296504, OIB: 37373470182 

 

IZVJEŠĆE  SA SKUPA 
 

 

 

Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi): 
Nakon uvodnog pozdrava predsjedavajući EFLM se kratko osvrnuo na prethodnu Generalnu skupštinu održanu u 

listopadu prošle godine u Dubrovniku te je potom podnio izvješće o radu EFLM u svom mandatnom razdoblju. 

Detalje financijskog izvješća podnio je dosadašnji rizničar Peter Schuf-Werner te zaključio kako je financijska 

bilanca EFLM pozitivna.  

Detalje o radu povjerenstva dali su redom predsjednici istih Craig Webster (Communications), Elizabeta Topić 

(Education and Training), Simone Zerah (Professional), Wim Huisman (Quality and Regulations) te Sverre 

Sandberg (Scientific). Osim rada u dosadašnjim radnim grupama unutar svakog od povjerenstava, 

predsjedavajući su se osvrnuli na osnivanje novih radnih grupa te uputili poziv svim članovima EFLM da se 

ukoliko imaju za to  odgovarajuće kompetencije priključe radu kao dopisni članovi. Naglašeno je kako je rad 

različitih radnih grupa rezultirao objavljivanjem brojni znanstvenih i stručnih publikacija. Predsjednik povjerenstva 

za komunikacije je predložio kako bi web-stranice svakog nacionalnog društva trebale imati logo-za direktan 

pristup novostima iz EFLM. 

Temeljem Statuta EFLM Skupština je potvrdila kandidate za novog predsjednika, predsjednika u prošlom 

mandatu, tajnika i rizničara, a to su redom Mauro Panteghini (Italija), Ian Watson (Velika Britanija), Ana-Maria 

Šimundić (Hrvatska) te Storm Huibert (Nizozemska). Za članove Izvršnog odbora, tajnim glasovanjem su izabrani 

Tomas Zima (Republika Češka) i Grazyna Sypniewska (Poljska). 

Za domaćina EuromedLab 2017 između triju gradova kandidata  (Atena, Barcelona i Prag), tajnim glasovanjem je 

izabrana Atena. 

Budući da mandat dosadašnjih članova odbora EC4 Simone Zerah (Francuska), Rob Jansena (Nizozemska) i 

Gerasrda Sandersa (Nizozemska) završava krajem 2013., skupština je potvrdila kako će ih od 1. siječnja 2014. 

zamijeniti Jean-Philippe Brochet (Francuska), Inez-Anne Haagen (Nizozemska) i Huib Strom (Nizozemska).  

Slijedeće skupštine EFLM održat će se u Liverpoolu 2014. i u Parizu 2015. 
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