ZAPISNIK S GODIŠNJE SKUPŠTINE IIC – HRVATSKE GRUPE

Sastanak IIC – Hrvatske grupe održan je 20. 03. 2014. godine po niže navedenom dnevnom
redu. Na skupštini smo rekapitulirali aktivnosti u prošloj godini, te govorili o planovima za
narednu godinu.
Dnevni red skupštine ukratko se odnosio na:
1. Pregled financijskog izvješća protekle godine.
2. Pregled stanja blagajne sa zadnjim ispisom.
3. Pregled aktivnih članova i ukupnog broja članova.
4. Rekapitulacija aktivnosti u prošloj godini i planovi u tekućoj.
5. Pregled informacija o putovanju u Munchen i posjet Bavarskom institutu koje organizira
kolegica Žana Matulić Bilač.
6. Diskusija oko puta u BIH 23. i 24.05.2014.
Naša blagajnica Stela Grmoljez Ivanković podnijela je financijsko izvješće za prošlu godinu
stanje s 31. 12. 2013. godine. Izvješće je objavljeno stranicama Udruge. Također nas je
obavijestila da je plaćeno i održavanje domene te nas je informirala da se broj članova znatno
povećao tako da nas sad ima otprilike kao i na samom početku osnutka naše udruge.
Na postojeće članske kartice zalijepljene su naljepnice za narednih tri godine do 2017., tako
da sve članove obavještavamo da nakon uplate redovite članarine koju svakako trebaju
uplatiti do kraja ožujka ove godine, kod Stele mogu podići nove kartice za naredno razdoblje.
Višnja Bralić napomenula je da bi svakako trebali željenim muzejima pojedinačno uputiti
molbu za priznavanjem naše članske kartice.
Predsjednica Sandra Lucić Vujičić nas je obavijestila da bi trebali djelovanje naše udruge
prijaviti Poreznoj upravi. Kako bismo dokazali da nemamo imovinu od Općine Centar ćemo
tražiti potvrdu da njihov prostor u Tkalčićevoj 33 koristimo besplatno.
Podsjetili smo se i dviju vrlo konstruktivnih ekskurzija u prošloj godini, putovanja u Graz i
putovanja u Krško i Brežice. Detaljna izvješća o tim ekskurzijama također se nalaze na našim
stranicama.
U prošloj godini održan je i skup u Splitu, "Svetište dalmatinskih katedrala", koje je održano u
suradnji sa Institutom za povijest umjetnosti – Centrom "Cvito Fisković" u Splitu. Na tom

skupu ravnopravno su sa svojih aspekata nastupili i restauratori i povjesničari umjetnosti
konzervatori. Iznesen je problem Trogirskog poliptiha te su posjećene katedrala u Trogiru i
katedrala u Splitu.
Ksenija Škarić obavijestila nas je kako je za 2014. godini. prijavljen jedan program
Ministarstvu kulture, i to za stručno putovanje u München. Tijekom posjete održao bi se kraći
kolorvij koji bi se nadovezao na skup iz Splita, čime bi se ipak obnovila suradnja sa
Bavarcima. Organizatorica skupa je Žana Matulić Bilać a skup bi se održao u listopadu 2014.
godine. Predloženo je da se održi tematski sastanak s kolegicom Žanom na kojem bi
sudjelovali članovi koji imaju prijedloge tema za izlaganje. Kolegica s Akademije likovnih
umjetnosti iz Zagreba Zvjezdana Jembrih želi doprinijeti tom skupu kao i Ivana Sabolić iz
HRZ-a, njih dvije imaju iskustva pri suradnji sa Bavarcima pohađajući praksu u Münchenu.

U 2014. godini planirano je i putovanje u BIH koje će se prema prijedlogu članova odvijati
22., 23. i 24. svibnja. To putovanje planirano je prije svega zbog proširenja suradnje sa
kolegama iz Sarajeva ali i turistički pri čemu ćemo obići Kraljevu Sutjesku i piramide u
Visokom. Slobodan Radić iznio je detalje o odlasku na ekskurziju u BIH. Detaljan plan puta
proslijeđen vam je na mail adrese članova. Pozvani su svi članovi koji planiraju ići na
putovanje da se čim prije prijave kako bi mogli izraditi konačnu kalkulaciju o troškovima
puta.
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