ZAPISNIK
s godišnje skupštine Hrvatskog meteorološkog društva
održane 11. studenog 2011. u prostorijama Hrvatskog prirodoslovnog društva,
Frankopanska 1, Zagreb, s početkom u 16 sati
Skupština Hrvatskog meteorološkog društva započela je pozdravnim govorom
predsjednice Amele Jeričević
Ad 1.
Nakon što je za zapisničara izabrana Ksenija Cindrić, predjednica je iznijela dnevni red
Skupštine:
1. Otvorenje Skupštine
2. Predavanje: „Klima – jučer, danas, sutra“, Ivan Güttler, dipl. inž.
3. Razriješenje člana Upravnog odbora i kooptiranje novog

4.
5.
6.
7.

Izvještaj o radu Društva, Financijski izvještaj i Izvještaj Nadzornog odbora
Program rada Društva i Financijski plan za 2012.
Rasprava i usvajanje izvještaja i planova
Razno

Ad 2.
Ivan Güttler je u zanimljivom predavanju dao pregled istraživanja klimatskog sustava s
fokusom na različite izvore forsiranja te kako se njihov doprinos može procijeniti iz
analize dostupnih mjerenja i klimatskih simulacija. Prikazano je kako procesi kao što su
emisije aerosola i plinova staklenika iz vulkana te promjene u Sunčevom forsiranju nisu
dovoljne za objasniti zagrijavanje u klimatskom sustavu u zadnjih 50 godina. Također su
objašnjene neke od čestih pogrešaka u diskusiji vezane za npr. odnos CO2 i H2O kao
plinova staklenika, optužbe za manipuliranje analizom u CRU setu podataka, utjecaj
kozmičkih zraka na klimu itd.
Ad 3.
Katarina Šmalcelj je razriješena dužnosti u Upravnom odboru, a Ksenija Cindrić je
kooptirana za novog člana i izvršavat će obveze tajnice Društva. Amela Jeričević se
zahvalila Katarini Šmalcelj na dobroj suradnji i kvalitetnom obavljanju posla u protekle
dvije godine.
Ad 4.

Izvještaj o radu Društva od zadnje skupštine koja je bila u srpnju 2009. podnijela je
Amela Jeričević.
Iznijela je trenutni broj (251) članova Društva.
Istaknula je sljedeće aktivnosti Društva:
-

rad na izdavanju znanstveno-stručnog časopisa Hrvatski meteorološki časopis
(izašao je broj 42 u 2009. i 44/45 u 2010. godini)

-

održavanje znanstveno –stručnog skupa „Meteorološki izazovi
današnjice“ u studenom 2010. koje je podržalo Evropsko meteorološko
društvo (EMS)
postavljanje HMČ-a na hrvatski portal znanstvenih časopisa (HRČAK)

-

kontinuirani rad na web stranici Društva putem koje se izvještavaju članovi i
javnost o novim informacijama, priopćenjima i aktivnostima u Društvu.
popularizacija meteorologije putem radionica, gostovanjima na radiju i
televiziji, predavanja u školama i knjižnicama
suradnja sa srodnim strukovnim društvima i institucijama u zemlji i inozemstvu
organizirana dva izleta (Varaždin i Slovenija)

Financijski izvještaj kao i Izvještaj Nadzornog odbora također je podnijela Amela
Jeričević. Istaknut je problem daljnjeg financiranja HMČ-a.
Ad 5.
Program rada Društva za 2012. godinu iznijela je Amela Jeričević. Programom su
obuhvaćene sljedeće aktivnosti:
organizacija stručnih rasprava i predavanja
organizacija drugog znanstveno-stručnog skupa „Meteorološki izazovi“
publiciranje i publikacije
strukovna domaća i međunarodna suradnja
popularizacija meteorologije
strukovna pomoć
strukovne akcije
Financijski plan za 2012. godinu također je iznijela Amela Jeričević.
Ad 6.
Izvještaj i planovi su jednoglasno usvojeni.
Otvorena je rasprava ponajviše o financiranju HMČ-a.
Davor Nikolić se javio za riječ i predložio da, ako ne bude novaca za tiskanje HMČ-a,
može se staviti samo na web. Postavio je pitanje velike količine papira, tj. starih brojeva
časopisa koje zauzimaju puno prostora u DHMZ-u. Prijedlog je da se šalje samo CD
časopisa. Međutim, Alica Bajić je istaknula da referencirane knjižnice traže nekoliko (20ak) tiskanih primjera časopisa, a ako se već tiska onda nije veliki trošak tiskati i više
komada.
Ad 7.

Rasprava je nastavljena uz prigodni domjenak.
Skupština je završila u 17.30 h.

Zapisnik sastavila:

Predsjednica Društva:

Ksenija Cindrić

Amela Jeričević

