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IZVJEŠĆE  SA  SKUPA 
 

 
Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi): 

Naziv skupa 12. Sjednica GO HDMBLM  

Datum i mjesto održavanja skupa 24.09.2021.  Zagreb 

Ime i prezime predstavnika HDMBLM Jasna Đogić 

Pozicija predstavnika HDMBLM Administrativna tajnica HDMBLM 

Datum izvješća 26.09.2021. 
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Sjednica se održala i u prostorijama Društva i on-line, virtualno. 
 
Na 12. Sjednici  prisustvovali su svi članovi GO, predsjednik Nadzornog odbora, Predsjednica Povjerenstva za 
edukaciju a i PIOJ povjerenstva. 
 
Vezano uz  Aktivnosti uz LabDay 2021. izvještava se da je pristigla ponuda PR agencije, koju su na kraju članovi 
Glavnog odbora i prihvatili. Što se tiče organizacije 10. Kongresa HDMBLM, sponzorske brošure su poslane tvrtkama te 
je  dogovorena je dvorana u tvornici Kraš.  
 
Organizacija 32. Simpozija HDMBLM je u punom jeku, te sve teče po planiranom rasporedu; sažeci sa Simpozija biti 
objavljeni u slijedećem broju BM. Poslane su obavijesti s rasporedom i vremenom održavanja  Simpozija i postavljena 
je poveznica za prijavu. 
 
Natječaj za istraživačke stipendije HDMBLM je objavljen i još je otvoren. 
 
Rizničarka Društva je prikazala financijsko izvješće za 2020. godinu koja je bila pozitivno završena. Prikazala je 
financijsko izvješće za 2021. godinu do 30.06. i prema tome izvješću nije potreban rebalans proračuna što su članovi 
GO prihvatili. Radi se na prikupljanju financijskih planova i izvješća za 2022. od strane Povjerenstava, radnih grupa i 
drugih, kako bi se to sve moglo objediniti i poslati članoviam GO na usvajanje te zastupnicima Skupštine na uvid. 
 
Predviđeni datum održavanja Redovne Skupštine HDMBLM 2021.  je 4. ili 11.12.2021. Razmišlja se i dogovara i o 
održavanju Izborne Skupštine na godinu (2022), pa je predloženo da se ona održi odmah iza 10.Kongresa HDMBLM, 
krajem 9. i početkom 10.mjeseca 2022.g. 
 
Predloženo da slijedeći 33. Simpozij bude u organizaciji Primorsko-goransko-ličke podružnice, što je GO i prihvatio. 
 
Sastanak završio u 14.45 sati 

 


