ZAPISNIK 51. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

51. sjednica Izvršnog odbora održana je 01.7.2018. u prostorijama Saveza izviđača Hrvatske u
Zagrebu, Koturaška 3a, s početkom u 09.30 sati
Na sjednici su prisutni sljededi članovi Izvršnog odbora:
Boris Vujnovid, Nenad Andrašek, Helen-Marie Kerovec i Siniša Ivankovid .
Na sjednici odsutni sljededi članovi:
Bojko Kukid koji se unaprijed ispričao.
Utvrđeno je da postoji potreban kvorum te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su:
Tamara Karlovid, administrativni tajnik
Boris Vujnovid kao član Izvršnog odbora predlaže sljededi dnevni red:
Dnevni red sjednice:
1. Prijedlog imenovanja direktora Europske konferencije za sjednicu Vijeda
2. Odluka o prijavljivanju projekta na natječaj Ministarstva znanosti

Dnevni red je jednoglasno prihvaden s 4 glasa za.
AD1. Prijedlog imenovanja direktora Europske konferencije za sjednicu Vijeda
Obrazlaže Vujnovid. Ved ranije je utvrđena potreba da se za potrebe organizacije i koordinacije
poslova oko Europske skautske konferencije imenuje osoba koja de biti zadužena da se bavi dužnostima
oko organizacije konferencije. Nakon što smo dobili potvrdu od strane WOSM-a i WAGGGS-a da nam je
financiranje voditelja konferencije iz budžeta konferencije mogude trebali bi predložiti Vijedu da se
donese odluka o tome da se imenuje osoba na mjesto direktora konferencije. Razgovarali smo s Bojanom
Smodeom kao osobom koja bi svojim sposobnostima i prethodnim radom bila primjerena za ovakvu
vrstu posla, te je on načelno iskazao interes za navedenu dužnost. Stoga predlažem sljededu odluku:
Izvršni odbor predlaže Vijedu da se Bojana Smodea imenuje kao direktora Europske skautske
konferencije. Za takvu odluku su glasali Siniša Ivankovid i Boris Vujnovid, Nenad Andrašek je bio protiv, a
Helen-Marie Kerovec je bila suzdržana. Odluka je prihvadena.

AD 2. Odluka o prijavljivanju projekta na natječaj Ministarstva znanosti
Vujnovid predlaže da se donese odluka da se SIH prijavi na raspisani Natječaj za dodjelu
bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i
mladih u školskoj godini 2018./2019. Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Odluka je donesena jednoglasno s četiri glasa za.
Sastanak je završio u 10.00 sati.
Zapisnik vodila:
Tamara Karlovid

Predsjednik IO
Bojko Kukid

