KLUB HRVATSKIH HUMBOLDTOVACA
Kroatischer Humboldtianer – Klub
Marulićev trg 19
10000 ZAGREB
Hrvatska
e-mail: khh@khh.humboldt-club.hr

ZAPISNIK
SKUPŠTINE KLUBA HRVATSKIH HUMBOLDTOVACA
održane u četvrtak, 15. studenoga 2018., u 17.30 sati u
Velikoj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb
DNEVNI RED
1. Otvaranje skupštine
2. izbor radnog predsjedništva
2. Izvješća
a) Rad Kluba između dvije Skupštine (predsjednik Kluba dr. sc. Mile
Ivanda)
b) Financijsko izvješće (tajnik Kluba dr. sc. Milan Pelc)
c) Izvješće Nadzornoga odbora (predsjednik dr. sc. Davor Dukić)
3. Rasprava o izvješćima
4. Izbor novih tijela Kluba: predsjednika, Upravnog odbora i Nadzornog odbora
5. Obraćanje izabranog predsjednika
6. Prijedlozi za rad Kluba u narednom razdoblju
7. Razno

Nakon utvrđenog kvoruma (u privitku je popis s potpisima 17 prisutnih članova
KHH), izabrano je radno predsjedništvo skupštine: Valerije Vrček (predsjednik),
Jurica Sorić I Marina Šekutor
Dosadašnji predsjednik KHH, Mile Ivanda, daje izvješće o radu Kluba u proteklom
razdoblju. Skupština prihvaća izvješće.
Nakon toga tajnik Kluba, Milan Pelc, daje financijsko izvješće za proteklo razdoblje,
koje skupština također prihvaća.
Predsjednik Nadzornog odbora, Davor Dukić, podnosi izvješće toga odbora, u kojem
je pozitivno ocijenjen rad uravljačkih tijela Kluba. Sva su izvješća u privitku ovom
zapisniku.
Sva su izvješća nakon kraće rasprave jednoglasno prihvaćena.
Slijedio je izbor novih članova u tijelima Kluba za naredno dvogodišnje razdoblje.
Za predsjednika Kluba jednoglasno je izabran Mile Ivanda.
Za članove Upravnog odbora izabrani su: Ivo Barić, Hrvoje Skenderović, Marina
Šekutor, Davor Dukić, Zvonko Kovač, Ivica Picek, Jurica Sorić i Ivan Malčić.
Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Zoran Jašić, Jasna Čapo i Milan Pelc.

Izabrani predsejdnik obratio se skupštini kratkim govorom u kojem je istaknuo da će u
prvom redu i dalje nastojati oko promocije Kluba i same Zaklade među mladim
znanstvenicima u Hrvatskoj. Osim toga, nastojat će na jačanju aktivnosti usmjerenih
većoj posjećenosti tribina i okruglih stolova u organizaciji Kluba. Trudit će se oko još
intenzivnijeg održavanja veza s klubovima humboldtovaca u susjednim zemljama. U tom
smislu osobito je važno organiziranje Humboldt-Kollega u Hrvatskoj planirano za jesen
2019.

Po uzoru na prethodnu skupštinu i ovoj je prethodilo predavanje koje je održao dr. sc.
Ivo Barić na temu Pacijent i liječnik između dosega i slabosti suvremenih metoda
dijagnostike nasljednih bolesti.
Skupština je završila s radom oko 20 sati. Nakon toga uslijedio je prigodni domjenak
Zapisničar
Milan Pelc

Ovjerovitelji zapisnika:

Marina Šekutor

Hrvoje Skenderović

