ZAPISNIK 59. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

59. sjednica Izvršnog odbora održana je 18.11.2018. u prostorijama Izviđačkog centra Velemerid
u Donjem Velemeridu, s početkom u 10.00 sati
Na sjednici su prisutni sljededi članovi Izvršnog odbora:
Bojko Kukid, Boris Vujnovid, Nenad Andrašek, Helen-Marie Kerovec i Siniša Ivankovid .
Utvrđeno je da postoji potreban kvorum te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su:
Tamara Karlovid, administrativni tajnik, Dan Špicer, poslovni direktor
Bojko Kukid kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljededi dnevni red:
Dnevni red sjednice:
1.
2.
3.
4.

Verifikacija zapisnika s 58. sjednice
Primanje u Savez OI „Chvor“ iz Sibinja
Izbor novog načelnika za međunarodnu suradnju
Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaden s 5 glasova za.
AD1. Verifikacija zapisnika s 58. sjednice IO
Kukid predlaže da se usvoji Zapisnik s 58. sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza.
Zapisnik je prihvaden jednoglasno s 5 glasova za.

AD2. Primanje u Savez OI „Chvor“ iz Sibinja
Izlaže Kukid. Davor Iščid, dopredsjednik Vijeda i predsjednik Odbora za (normativne) akte potvrdio je
kako su zaprimljeni dokumenti Odreda izviđača „Chvor“ u skladu s normativnim aktima SIH-a te kako
udruga građana zadovoljava sve uvjete za primanje u punopravno članstvo Saveza izviđača Hrvatske.
Kukid predlaže primanje OI „Chvor“ u SIH.
Odluka je donesena jednoglasno, s 5 glasova ZA.

AD3. Prijedlog nove načelnice za međunarodnu suradnju
Izvještava Kukid,. Dosadašnja načelnica za međunarodnu suradnju i sadašnja dopredsjednica Saveza
predložila je Tanju Tutid kao kandidatkinju za mjesto načelnice za međunarodnu suradnju. Drndid smatra
da je Tutid pogodan kandidat za navedeno mjesto jer je navedena do sada bila članica tima za
međunarodnu suradnju te je iskazala interes da na sebe preuzme rukovođenje i rad u navedenom
resoru. Nakon provedene rasprave Kukid daje na glasanje odluku da se Tanju Tutid izabere za novu
načelnicu za međunarodnu suradnju. Troje članova IO je glasalo za Kukid, Vujnovid i Andrašek. Protiv je
bila Kerovec, a Ivankovid je bio suzdržan. Kukid zaključuje da je odluka prihvadena te predlaže da se
navedena odluka odmah da na sjednicu Vijeda, kako bi Vijede potvrdilo navedenu odluku. Tako je i
učinjeno.

AD3. Razno

Karlovid predlaže da se donese odluka o komisiji koja de provesti inventuru opreme i financija
Saveza. Kukid predlaže osnivanje inventurne komisije za popis imovine i financija Saveza. Predlaže da
članovi budu Boris Vujnovid, Alen Konjevid i Tomislav Ceronja . Odluka je donesena s 4 glasa za i jednim
suzdržanim, Vujnovid.
Sastanak je završio u 10.30 sati.
Zapisnik vodila:
Tamara Karlovid

Predsjednik IO
Bojko Kukid

