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IZVJEŠĆE  SA SKUPA 
 

 

 

 

Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi): 
  
Nakon otvaranja i pozdravnog govora bivšeg predsjednika I. Watsona, prihvaćen je zapisnik s prošle sjednice 
generalne skupštine EFLM koja je održana u listopadu 2014. u Liverpoolu. 
Nakon toga, predsjednik EFLM je podnio izvješće o radu EFLM u prethodnom razdoblju, a rizničar  EFLM-a H. 
Storm je podnio financijsko izvješće. Predsjednik IFCC-a M. Ferrari,  u svom se izvješću osvrnuo na ugovor 
između EFLM i IFCC koji je istekao te je rekao da su u fazi pregovori oko sadržaja novog ugovora koji će se u 
nekim elementima razlikovati od prethodnog. 
 
Prije samog početka glasanja za nove članove EB EFLM uslijedilo je pojašnjenje i rasprava o procesu 
glasanja. Naime, prilikom izrade financijskog izvješća za prethodnu godinu, pravni konzultant uočio je   da je 
izborna skupština vremenski neusklađena s početkom mandata članova EB što se osobito odražava na 
mandat predsjednika kao najodgovornije osobe.  
Stoga je trenutni predsjednik M. Panteghini predložio da se provede njegov reizbor kako bi svoj mandat 
mogao odraditi do kraja 2015.-te, te se obvezao da će 31.12. 2015. podnijeti ostavku kako ne bi na toj funkciji 
ostao još jedan cijeli mandat. Članovi skupštine prihvatili su ovaj prijedlog većinom glasova. Time je ujedno 
prihvaćen prijedlog da se izbor novog predsjednika za slijedeće mandatno razdoblje provede u ožujku 2016. u 
Madridu u sklopu IFCC general conference.   
 
Izabrani su i ostali članovi EB EFLM za slijedeće mandatno razdoblje:  S. Sandberg- dopredsjednik, A.M. 
Šimundić- tajnica, H. Storm –rizničar te dva člana G. Sypnievska i T. Zima. 
 
Nakon generalne skupštine održan je sastanak s voditeljima povjerenstva i radnih grupa EFLM-a. 
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