
ZAPISNIK

s 25. sastanka Upravnog odbora Hrvatskog meteorološkog društva
održanog 3. srpnja 2020. putem Skype konferencijskog poziva s početkom u 15:00 sati

Prisutni:
Upravni odbor: Antun Marki, Alen Sajko, Mladen Rupčić, Ivan Güttler, Vesna Đuričić, Igor Kos,
Kornelija Špoler Čanić,

Dnevni red:

1. Verificiranje zapisnika
2. Financije, dugovi
3. Meteorološki izazovi 7
4. Proljetna Skupština
5. Hrvatski meteorološki časopis
6. Stručni izlet
7. Knjižnica
8. Razno

Ad 1. Upravni odbor jednoglasno je verificirao zapisnike s prethodnih sjednica.

Ad 2. Trenutno stanje računa iznosi 30.965,46 kn, a blagajne 2.674,78 kn.
Plaćena je godišnja članarina EMS-u. Tajnik je izvijestio UO da je sve ćešća redovitost plaćanja
članarine. Dogovoreno je da se najprije pošalju podsjetnici članovima, a ako i nakon podsjetnika član
ne podmiri dugovanja da se primjeni članak 18. statuta i član isključi iz društva.

Ad 3. Na prethodnom sastanku UO-a obzirom na tijek događaja i svakodnevne promjene situacije
vezane za epidemiju COVID-19, odlučeno je da se održavanje Skupa prebaci na novi termin. Novi
termin je od 4. do 6. studenog 2020. Mjesto održavanja kao i sve ostalo ostaju nepromijenjeni.
Predsjednica OO-a izvijestila je UO da je rezervacija dvorane prebačena na novi termin, a rezervirane
su i sobe za pozvane predavače. UO je razmatrao potrebne epidemiološke mjere koje bi bile potrebne
za održavanje skupa. Tijekom diskusije, a obzirom na nepredvidivost tijeka pandemije COVID-19
Predsjednica OO-a i Predsjednik ZO-a ukazali su na mogućnost da se Skup održi virtualno, putem
Zoom-a ili sličnih platformi. Dogovoreno je da se sljedeći tjedan održi sastanak putem Zoom-a kako
ostali članovi stekli dojam funkcioniranja platforme.
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Ad 4. Redovna proljetna Skupština Društva održana je 15. svibnja 2020. s početkom u 12:00 sati.
Prema odluci Upravnog odbora od 2. ožujka 2020. Skupština se održava elektronski, putem
elektroničke pošte u trajanju od 5 dana. Na Skupštini su sudjelovala 34 člana Društva. Jednoglasno je
prihvaćeno izvješće o radu Društva u 2019. godini s financijskim izvješćem te izvješće Nadzornog
odbora o radu Društva u 2019. godini.

Ad 5. Glavna urednica časopisa UO-u podnijela je Izvještaj o napretku izdavanja dvobroja 54/55
Časopisa. Predložila je da se sažeci predavanja sa predstojećih Izazova objave u Časopisu. Ispravke i
korekcije brojeva 52 i 53 su i dalje u tijeku.

Ad 6. Obzirom na nepredvidivost tijeka pandemije uzrokovane virusom COVID-19 odlučeno je da se
ove godine ne održi niti jesenski izlet Društva.

Ad 7. U potresu od 22. ožujka značajno je oštećena zgrada DHMZ-a te se radi sigurnosti više ne smije
koristiti. Kako se knjižnica Društva nalazila u zgradi DHMZ-a postavlja se pitanje smještaja građe
knjižnice. Zaključeno je da nove lokacije za smještaj građe Društvo nema te bi se trebala donijeti
odluka oko budućnosti iste. Jedan od prijedloga je da se građa (ili njen dio) ponudi Nacionalnoj i
sveučilišnoj knjižnici. Kao najznačajniji dio građe smatra se kolekcija svih brojeva Hrvatskog
meteorološkog časopisa i za nju bi se trebao naći drugu smještaj.

Ad 8. Odlučeno je da će Predsjednik predstavljati HMD na ovogodišnjoj Skupštini EMS-a koja će se
održati virtualnim putem. Članica Tanja Trošić Lesar zatražila je istupanje iz Društva. UO je
jednoglasno prihvatio molbu.

Sastanak Upravnog odbora završio je u 16:30.

Zapisničar: Mladen Rupčić
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