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Izvješće s održanog skupa: 
 
Poštovani članovi HDMBLM, 
 
Na 2. sjednici novog saziva Glavnog odbora (GO) HDMBLM za razdoblje od 2014.-2018., prihvaćena su 
izvješća predsjednika Podružnica, a koji su imali zadatak izvijestiti GO o dobrim i lošim ocjenama Društva. 
Generalno su kao dobro ocijenjeni: besplatna predavanja po podružnicama, mogućnost učlanjivanja članova u 
radne grupe i u rad časopisa Biochemia Medica (BM), BM, CROQALM, stipendije za kongrese, e-seminari, 
rad povjerenstava, a kao loše: kratak rok za plaćanje ciklusa vanjske kontrole CROQALM, loša suradnja s 
liječnicima, neprepoznatljivost struke, nedobivanje informacija od HDMBLM, nepostojanje članaka iz BM na 
hrvatskom jeziku, odnos HDMBLM i HKMB, visoka cijena tečajeva i članarine, previše Newsletter-a. GO je 
odlučio da će se sve obavijesti od sada slati Newsletter-om utorkom, osim hitnih,  i da će se revidirati formular 
za članstvo prema novom Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. 
Na dužnosti delegata HDMBLM u IFCC i EFLM se imenuje dopredsjednik Društva. 
Definirana je potreba izrade Priručnika o radu GO i tijela HDMBLM. 
Za članove Povjerenstva za odličja je GO imenovao Draganu Antočić i Vedranu Drvar, a za Nadzorni odbor 
Anu Bakliža, Vikicu Buljanović Sanju Škovraga i Gordanu Fressl Juroš. Čestitamo kolegicama i želimo 
uspješan rad. 
Prihvaćen je Izvještaj o edukacijskim stipendijama za 2014. iz koje proizlazi da smo ove godine dodijelili 50 
edukacijskih stipendija. GO je odobrio još 40.000 kn za 2015.: 2 stipendije za kongres u Parizu i 3 stipendije 
za konferenciju u Portu. 
Odlučeno je da će organizator simpozija 2015. biti Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu. Predsjednica 
Društva će predložiti slovenskom društvu (SZKKLM) drugi vid suradnje jer zajednički simpoziji nisu postigli 
osnovni smisao unatoč uloženom velikom trudu u organizaciji. 
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