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IZVJEŠĆE  SA  SKUPA 
 

 
Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi): 

Naziv skupa 9. Sjednica GO HDMBLM - videokonferencija 

Datum i mjesto održavanja skupa 06.11.2020., Zagreb 

Ime i prezime predstavnika HDMBLM Jasna Đogić 

Pozicija predstavnika HDMBLM Administrativna tajnica HDMBLM 

Datum izvješća 07.11.2020. 
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Ova sjednica GO se održala u obliku videokonferencije. 
Na 9. Sjednici GO prisustvovala je većina članova GO ( ispričali se zbog nemogućnosti prisustvovanja sjednici 
jedan član GO, te predsjednik Suda časti te predsjednik Nadzornog odbora.) 
 
Izvještaji Povjerenstava i tijela HDMBLM za 2020. godinu : 
Predsjednica je izvijestila da su poslane zamolbe predsjednicima povjerenstava, tijela i podružnica za 
dostavljenje godišnjih izvještaja koji će se poslati delegatima skupštine do 9.11.2020. 
 
Rizničar je izvijestio da je financijski plan za 2021. godinu napravljen te je dan na usvajanje GO, a koji ga je 
potom jednoglasno usvojio. On će se dalje poslati delegatima Skupštine koji će imati 20 dana vremena za slanje 
komentara do održavanja Skupštine. 
 
Plan održavanja 32. simpozija HDMBLM  :  predložen KBC Split za organizaciju tog Simpozija te će mu biti 
poslan službeni Poziv. 
 
Što se tiče edukacijskih i istraživačkih stipendija u 2020. godini, predsjednica je zamolila da  se zbog 
epidemiološke situacije  sredstva koja se nisu mogla ostvariti u 2020. godini prebace za 2021. godinu što je GO 
prihvatio. 
 
Administrativna tajnica je izvijestila da je ostalo 12 nenaplaćenih članarina HDMBLM za dvije godine. Poslana je 
obavijest za podmirenje članarina u roku od 15 dana. Također je izvijestila da se priprema obavijest za 
priključenje novih članova u EFLM registar i  EFLM akademiju. 
 
Došlo je i do organizacijskih promjena u Povjerenstva za edukaciju : 
pristiglo 5 prijava za članstvo u Povjerenstvu za edukaciju - GO je suglasan s prihvaćanjem svih prijavljenih i 
prihvaćanje kolegice Vanje Raščanec za voditelja Povjerenstva za edukaciju. 
 
Odlučeno je da se omogući korištenje ZOOM aplikacije za održavanje sastanaka podružnica. GO je prihvatio 
prijedlog.  
 
Izvještaj s održanog 31. Simpozija HDMBLM:  
Simpozij je prošao bez većih problema preko ZOOM aplikacije. Problem je bio vezan uz nedobivanje linka za 
pristup Simpoziju putem mailing liste, što je zamoljen administrator da provjeri uzrok toga, kako se to ne bi 
ponavljalo. Predavanja sa Simpozija u pdf obliku su postavljena na stranice Društva. 
 
Sastanak završio u 15.00 sati 
 

 


