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Zapisnik sa Godišnje skupštine 17.11.2012 u 14:00 sati Dietikon

Dnevni red:
1. Otvaranje i smjernice Za rad GS-e predsjednika Udruge Mirka Markovi ća
2. Biranje zapisničara i brojača glasova
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Riječ predstavnika Veleposlanstva/Konzulata RH u Švicarskoj
5. Riječ predstavnika Hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj
6. Izvješće koordinatorice hrvatske nastave Gordane Kešine
7. Predstavljanje učitelja i učiteljica hrvatske nastave u Švicarskoj
8. Sportski susreti djece HDŠ-e Švicarske u školskoj godini 2012./2013.

Drugi dio:
9. Izvješće tajnice Udruge roditelja Božice Tonković
10. Izvješće blagajnika Udruge Marija Vasilja
11. Izvješće revizora
12. Usvajanje svih izvješća
13. Najam učionice osnovne, srednje HDŠ-e i ureda Udruge u Dietikonu
14. Prijedlog UOUR i predsjednika MSO-a o izmjenama pravilnika i Statuta Udruge
15. Glasovanje o predloženim izmjenama pravilnika i Statuta Udruge
16. Raspuštanje dosadašnjeg UO te izbor č lanova novog UO i revizora
17. Razno

1) Predsjednik otvara Skupštinu i pozdravlja sve prisutne te predstavnika Katoličkih misija
Fra. Ivana Prusina te čita smjernice rada Skupštine. Obavještava prisutne da ce se GS-a
održavati svake dvije godine u Dietikonu. Treba osmisliti strategiju razvoja HDŠ-e te preko
Svećenika pokusati obavijestiti sve roditelje da mogu slati svoju djecu u HDŠ-u jer
postoje roditelji koji tu mogućnost još ne poznaju. Treba oživjeti ovaj prostor što je u
zadnje vrijeme i slučaj te se povezati sa ostalim Udrugama.

2) Zapisnik će voditi Božica Tonković. Brojači glasova su Vesna Iveljić i Miroslav Marjanović.
3) Dnevni red je usvojen.
4) Gospodin Cvitanović pozdravlja sve prisutne. Ima mnogo toga što bi htio reći ali počinje s

time što se dogodilo jučer  i to oslobađanje naših heroja Gotovine i Markača te je tim
činom završio konačno rat u Hrvatskoj te se dokazalo da su hrvatski branitelji vodili častan
rat za oslobođenje domovine. Ulaskom u Europsku Uniju dolazi do pr eokreta za Hrvatsku
te je odgovornost roditelja i učitelja da se djeca pripreme i točno shvate što to za njih
znači. Podržava rad Udruge i zahvaljuje Upravnom odboru na predanom radu za
poboljšanje rada učitelja i učenika.

5) Fra Ivan pozdravlja sve prisutne u ime Katoličke misije Zürich te smatra da je najvažnije
motivirati roditelje da svoju djecu šalju u HDŠ-u. Suradnja katoličkih misija i HDŠ-e je na
zadovoljavajućoj razini, naravno da uvijek može bolje, te naglašava da je znanje
materinjeg jezika bitno za svako dijete.

6) Izvješće koordinatorice je dio ovog zapisnika. Iduće školske godine dolazi do velike
smjene učitelja, odlazi njih deset i koordinatorica.

7) Učitelji se predstavljaju.
8) Sportski susreti će se održavati svake dvije godine kako bi se djeca dru žila i na razini

cijele Švicarske.
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9) Tajnica obavještava da je Upravni odbor održao prošle školske godine deset radnih
sastanaka te dva sa učiteljima i učiteljicama te još dva s predsjednicima mjesnih školskih
odbora. Na sastancima sa MSO-a dogovoreno je da se sportski susreti održavaju svake
dvije godine te da se obogate sa kvizom znanja. Ovim putem se zahvaljuje svim
roditeljima koji savjesno plaćaju svoj roditeljski doprinos, iako ima i onih koji ne plaćaju i to
oko 60%, ali naglašava da do sada ni jedno dijete nije ostalo bez knjiga, bez obzira jesu li
roditelji uplatili doprinos ili ne. Ove godine, zbog nekih primjedaba roditelja da učitelji
nemaju pravo davati adrese trećoj osobi tj. Udruzi, pravno zaštitili učitelje, te dopisom
obavijestili roditelje, ako ne žele da se njihovi podaci šalju Udruzi da se jave uč itelju kako
on ne bi proslijedio podatke. Tajnica zahvaljuje svima koji su se odazvali ovoj GS te želi
svim prisutnima ugodan dan.

10) Blagajnik izvješćuje da je Udruga poslovala prošle školske godine pozitivno te da za sada
nema nikakvih problema.

11) Revizori su pregledali sve dokumente te potvrđuju da je sve u najboljem redu.
12) Sva izvješća su usvojena.
13) U Uredu je promijenjena brava i naručeno je sedam ključeva koji su predani onima kojima

su i potrebni uz potpis da su primili ključeve kako bi se točno znalo tko sve ima ključeve.
14) Taj popis je dio ovog zapisnika. Ugovor za Ured je potpisan na dvije godine sa

mogućnošću produljenja na pet godina. Ured košta 2 400.00 Fr. mjesečno što izlazi
110.00 Fr. po m2 što je za ovu poziciju povoljno.

15) Prijedlog o promjenama Pravilnika i Statuta je pročitan i objašnjen. Raspravlja se o ovom
prijedlogu. Učiteljima ce se materijalni troškovi isplaćivati prema predočenim računima.

16) Glasovanjem je usvojen ovaj prijedlog sa 32 glasa za, 2 protiv te 2 suzdr žana.
17) Upravni odbor se raspušta te se biraju novi članovi.

Predloženi novi članovi:

Katarina Kusanić- odbija
Mate Dedić- odbija
Denis Blažak- prihvaća 31 glas za
Ivana Colagrande – prihvaća31 glas za
Mirjana Maroš- prihvaća 31 glas za
Josip Cabraja -prihvaća 31 glas za
Miroslav Marjanović 31 glas za

¸ Dosadašnji članovi:
Gordana Strojin 26 glas za i 5 protiv
Jozo Dalić 31 glas za
Mirko Marković 31 glas za
Marina Miloš 31 glas za
Mara Lamešić 31 glas za
Božica Tonković 31 glas za

Izabrano je 10 novih članova, Odbor može imati najviše 9 članova pa se gospodin
Marjanović zahvaljuje na povjerenju i dobrovoljno odustaje.
Biraju se novi revizori. To su : Miroslav Marjanović, Dragan Gučanin i Žarko Anđić.
Revizori su izabrani sa 30 glasova za (neki članovi su u međuvremenu napustili GS).

18) Razno: Mate Dedić, predsjednik MŠO-a srednje škole u Dietikonu se iskreno zahvaljuje
svim članovima Upravnog odbora HDŠ-e na njihovom radu i zalaganju za Udrugu.

Zapisnik vodila
Božica Tonković


