PRVA REDOVITA SJEDNICA HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA 2017.

Prva redovita sjednica Središnjeg odbora Hrvatskog arheološkog društva održana je u prostorijama
Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u utorak, 21. veljače 2016., s
početkom u 10 sati.
Prisutni: Jacqueline Balen, Adriana Gri-Štorga, Ivanka Kamenjarin, Ivan Šuta, Mirela Hutinec,
Domagoj Tončinić, Hrvoje Potrebica i Jana Škrgulja.
Odsutni: Dražen Maršić, Marko Menđušić, Krešimir Karlo, Domagoj Perkić.

Kao jedan od organizatora skupa u Kaštelima, Ivan Šuta sudjelovao je u prvoj točki Dnevnog reda
koja se ticala organizacije skupa.
Predložen je sljedeći Dnevni red:
1. Znanstveni skup i Godišnja skupština u Kaštelima
2. Izdavačka djelatnost
3. Primanje novih članova
4. Izborna skupština
5. Razno

Svi su se prisutni složili s predloženim Dnevnim redom.

1. Sukladno prvoj točki predloženog Dnevnog reda, započelo se s detaljnijim predstavljanjem
organizacijskih pitanja nadolazećeg Skupa Hrvatskog arheološkog društva koji će se održati u
Kaštelima. Odlučeno je da će se skup održati u razdoblju 2. – 6. listopada 2017. Tradicionalan izlet bit
će u organizaciji Ivanke Kamenjarin i Ivana Šute koji će na sebe, uz Tončija Burića, preuzeti veći dio
organizacije skupa kao domaćini iz Muzeja grada Kaštela koji će činiti Organizacijski odbor Skupa.
Predavanja će se održavati u Kaštelu Vitturi (Muzej grada Kaštela), a za izlet je pretpostavljena vožnja
brodom, ukoliko to budu dozvoljavale vremenske prilike. Sudionici skupa bit će smješteni u jednom
od kaštelanskih hotela, a završni ručak planiran je u planinarskom domu na prijevoju Malačka.
Predložena su dva moguća naziva skupa: Kaštelanski zaljev i okolica u prošlosti ili Prošlost
Kaštelanskog zaljeva i okolice. Predviđeno je da konačne potvrde dolaska budu do 1.rujna, a da se
radovi za skup primaju do 1.lipnja 2017.
2. Izdavačka djelatnost. Izvijestitelj je bio Domagoj Tončinić koji je iznio tijek izdavanja Izdanja
Hrvatskog arheološkog društva, s naglaskom na Izdanjima koja se posvećuju skupu koji je bio održan
u Vukovaru. Članke još treba lektorirati, a sve je poslano Srećku Škrinjariću na prijelom. Jacqueline
Balen upozorila je na problem razmjene knjiga zbog nedostatka financija.

3. Do sjednice je pristigao jedan zahtjev za primanjem u članstvo. U društvo je primljena Dijana Žaja
iz Kaštela.
4.Dosta se pozornosti pridalo točki koja se bavila izborima za novi Središnji odbor Društva. Izbori će
se održati na Skupu u Kaštelima, prema novim izbornim pravilima, sukladno Zakonu o udrugama i
Statutu HAD-a. Kako bi se moglo pristupiti glasovanju, a i kandidirati se u Središnji odbor Društva
potrebno je biti aktivni član Društva, što se postaje uplatom članarine za tekuću, 2017. godinu.
Odlučeno je da se članovima do izbora moraju ponuditi dva roka za plaćanje članarine. Prvi, do kojeg
članovi Društva mogu uplatiti članarinu za tekuću godinu pa se, prema tome, mogu voditi kao aktivni
članovi koji imaju puno pravo glasa te mogu sami biti kandidati za Središnji odbor. Drugi, do kojeg
članovi koji nemaju ambicija za kandidaturu mogu biti upisani kao aktivni članovi s pravom izlaska na
izbore.Članovi koji su uplatili članarinu za tekuću godinu do 1. lipnja 2017. moći će ući u izbor za
Središnji odbor, a članovi koji plate članarinu do 30.9.2017. godine moći će izaći na izbore.
5. Pod točkom razno Hrvoje Potrebica izvijestio je o novim predavanjima koja će se održati u
suorganizaciji Hrvatskog arheološkog društva.

Sjednica je završila u 11:30 sati.

Zapisnik vodila: Jana Škrgulja

