ZAPISNIK
s izborne godišnje skupštine Hrvatskog meteorološkog društva
održane 15. svibnja 2013. u prostorijama Zelene akcije,
Frankopanska 1, Zagreb, s početkom u 17 sati

Dnevni red Skupštine:
1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika i verifikacijske komisije
2. Predavanje: dr. sc. Višnjica Vučetić "Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu i zaštitu šuma od
požara".
3. Izvještaj o radu HMD-a – svibanj 2011. - svibanj 2013.
4. Financijski izvještaj za 2011., 2012. godinu i I-V 2013.
5. Izvještaj Nadzornog odbora
6. Program rada HMD-a za 2013. godinu
7. Financijski plan za 2013. godinu
8. Rasprava i usvajanje izvještaja i planova
9. Razrješenje predsjednika, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti
10. Biranje predsjednika, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti
11. Biranje počasnih članova
12. Razno
Ad 1. Odabir radnih tijela Skupštine:
-radno predsjedništvo: Amela Jeričević, Ksenija Cindrić, Višnja Vučetić.
-zapisničar: Jadran Jurković
-ovjeritelji zapisnika: Lidija Cvitan, Ivan Güttler
-verifikacijska komisija: Ivan Ljuština, Igor Kos i Lovro Kalin.
Ad 2. Dr. sc. Višnjica Vučetić održala je predavanje "Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu i
zaštitu šuma od požara". Na predavanju je istaknuta povijest i važnost agrometeorologije.
Napomenute su štete koje nastanu zbog meteoroloških (ne)prilika te trendovi koji su opaženi na
vegetaciji, a vežu se uz klimatske promjene. Također istaknuto je i osnivanje Hrvatskog
agrometeorološkog društva (HAgMD) 2012. godine.

Ad 3. Izvještaj o radu Društva podnijela je predsjednica A. Jeričević
-Društvo broji 244 člana
-publicistička djelatnost:
Hrvatski meteorološki časopis, glavni urednik Davor NIkolić
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-Broj 42 (2010.) tiskan, Broj 44/45 (2011.) tiskan, Broj 46 (2012.) tiskan, br. 47 u
pripremi
-svi članci uneseni su u Hrčak bazu (http://hrcak.srce.hr/)
-postignuta je redovitost izlaženja, ali istaknuti su financijski problemi zbog znatno
smanjene potpore Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta
-stručni i znanstveni skupovi
-Meteorološki izazovi: konferencija HMD-a održana 2010. i 2012. g. i najava 2013.
-konferencija se sastoji od predavanja, postera znanstvenog karaktera te
radionica koje su popularnog karaktera. Na MI1 bio je organiziran i natječaj za
najbolju meteorološku fotografiju
-sudjelovanje članova društva na konferencijama: Geofizički izazovi 21. stoljeća,
Konferencija o vodama 201.1, Festival znanosti i druge
-obilježavanje Svjetskog meteorološkog dana
-izdan je prvi Godišnjak Društva dostupan na internet stranici Društva
-održavani su stručni izleti Zavižan (2009.), Varaždin (2010.), Slovenija (2011.), Sarajevo
(2012.), Lika (2012.)
Ad 4. Financijski izvještaj podnijela je predsjednica A. Jeričević.
Ad 5. Izvještaj nadzornog odbora podnio je Antun Marki koji je ustanovio da nema nikakvih primjedbi
na rad upravnog odbora te da je rad u skladu sa statutom.
Ad 6 i 7. Plan je iznijela predsjednica A. Jeričević. Programom su obuhvaćene sljedeće uobičajene
aktivnosti: organizacija stručnih rasprava i predavanja, publiciranje i publikacije, strukovna domaća i
međunarodna suradnja, popularizacija meteorologije, strukovna pomoć, strukovne akcije.
Financiranje društva i aktivnosti se ne predviđa znatno drugačije od sadašnjeg.
Ad 8. Izvještaji i planovi su jednoglasno usvojeni.
Ad 9. Razriješeni su dužnosti predsjednik Društva, Upravni i Nadzorni odbor te Sud časti.
Ad 10. Jednoglasno su izabrani novi predsjednik Društva i ostala tijela Društva. Za predsjednika
društva izabran je Alen Sajko. Upravni odbor čine Jadran Jurković, Renata Sokol Jurković, Maja
Telišman Prtenjak, Ksenija Cindrić,
Ivan Ljuština i Amela Jeričević. U nadzorni odbor izabrani su Alica Bajić, Antun Marki i Čedo
Branković. U sud časti izabrani su Inga Lisac, Edita lončar, Marina Mileta.
Ad 11. Za počasnog člana društva izabrana je bivša predsjednica Amela Jeričević.
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Ad 12. Novi predsjednik Društva Alen Sajko održao je kraći uvodni govor. Podržan je prijedlog Melite
Perčec Tadić da se tajnici Društva proglase počasnim članovima zbog svog doprinosa.

Skupština je završila u 18:30.
Zapisničar Jadran Jurković

Ovjeritelji zapisnika:
Lidija Cvitan
_______________________

Ivan Güttler
_______________________
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