ZAPISNIK
s 24. sastanka Upravnog odbora Hrvatskog meteorološkog društva
održanog 08. rujna 2015. u 15:30 u prostorijama Državnog hidrometeorološkog zavoda

Prisutni:
Upravni odbor: Alen Sajko, Jadran Jurković, Ksenija Cindrić Kalin, Renata Sokol Jurković, Amela
Jeričević
Ispričani: Ivan Ljuština, Maja Telišman Prtenjak
Nadzorni odbor: Antun Marki
Prisutni: Vesna Đuričić
Dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s prethodnih sjednica;
2. Organizacija Meteoroloških izazova 4;
3. Hrvatski meteorološki časopis;
4. Jesenski izlet HMDa;
5. Problematika članstva;
6. Financijska situacija;
7. Razno
Ad 1. Verificirani su zapisnici sa sjednica održanih 
09.travnja 2015., 22.travnja 2015., 23.travnja 2015.
i 08.svibnja 2015.
Ad 2. Predsjednica organizacijskog odbora konferencije Meteorološki izazovi 4 V. Đuričić izvijestila je
o tijeku organizacije. Program i popis postera će biti uskoro na stranicama konferencije, a bit će poslan
i drugi poziv. Sažeci i prošireni sažeci bit će u slijedećem broju HMČu koji će biti izdan u 2016. Od
mnoštva poslanih prijava na natječaje i pisama, relativno mali broj odgovora je pozitivan, ali se
financijska konstrukcije polako zaokružuje.
Ad 3. Glavna urednica L. Srnec je poslala izvještaj o broju 50 HMČa koji će biti posvećen 15.
godiišnjici ALADIN modela u Hrvatskoj. Sadržavat će pet radova i očekuje se tiskanje do kraja godine.
Ad 4. Jesenski izlet HMDa održat će se 2325. listopada 2015. u Dubrovniku i okolici. Ivan Ljuština i
Jadran Jurković su radili na organizaciji. Poziv je poslan i očekuje se barem 30 izletnika. Dogovoreno
je da se odredi nova cijena samo za Dubrovčane koji neće koristiti autobusni prijevoz u cijelosti.
Ad 5. Tajnik J. Jurković je izvijestio o potrebi donošenja odluke o popisu članova temeljem članka 15
novog Statuta. Stoga predlaže da se donese odluka u kojoj će stajati:
Ispis popisa članova vodi se jednom godišnje (23. ožujka) i spremljen je u arhivi Društva.
Aktualni popis vodi se elektronički na administratorskim stranicama www.meteohmd.hr.
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Popis članova vodi tajnik, a zamjena mu je predsjednik ili blagajnik.
Svi članovi imaju pravo na pristup popisu na zahtjev.
Svi članovi koji su istupili prije (jer je i to potrebno voditi) vode kao da su istupili s datumom ove
sjednice.
Svi kojima nije poznat datum pristupanja, upisuje se 1.1.2006.
Članovi koji su bili isključeni (samo) zbog neplaćanja članarine, a žele aktivirati članstvo i platiti
zaostatke, mogu nanovo postati članovi bez odluke UO.
Sve točke su podržane većinom glasova.
Zahtjev za članstvom uputili su Danijela Vlašić, Suzana Filić, Gordana Beg Paklar koji su jednoglasno
primljeni u članstvo. Kristijan Božarov je poslao prijavnicu, ali jednoglasnom odlukom nije primljen u
članstvo Hrvatskog meteorološkog društva. Silvana Boško je uputila zahtjev za ponovno primanje u
članstvo nakon plaćanja zaostalih članarina te je ponovno primljena.
Blagajnica R. Sokol Jurković je pitala da li se u iznimnim slučajevima može odgoditi plaćanje članarine
sa zaostatkom dvije godine. Upravni odbor je podržao upit.
Ad 6. Predsjednik A. Sajko izvijestio je da je stanje žiro računa na dan 7.9.2015. 3396,08 kn te
blagajne 128,32 kn. Financijska situacija je stabilna te u proteklom razdoblju nakon 50. obljetnice nije
bilo većih transakcija.
Ad 7.
Predsjednik je izvijestio da do sada nije bilo službenog saznanja Ministarstva ili DHMZa u vezi sa
zakonom o meteorološkogj djelatnosti.
Tajnik je izvjestio da trenutno projekt Mala meteorološka radionica nema u planu prijavljivati nove
projekte.
A. Jeričević je izvijestila da je član društva Goran Gašparac dobio “Young Scientist Travel Awards”
2015 od EMSa za sudjelovanje na konferenciji ICAM 2015.
Sastanak je završio u 16:45
Zapisničar:
Jadran Jurković
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