ZAPISNIK
s godišnje Skupštine Udruge Kulturosfera, koja je održana u subotu, 4.
ožujka 2017. godine u prostorijama hotela Antunović u Zagrebu.
Službeni dio Skupštine započeo je u 10,00 sati.
Utvrđeno je kako postoji kvorum jer, je prisutno 48 članova, pa postoje
svi uvjeti za nastavak rada i odlučivanje na Skupštini.
Predsjednik Udruge Kulturosfera, Milivoj Pašiček, nakon kratkog
pozdravnog govora, predložio je dnevni red:
1. Izvješće o aktivnostima udruge u 2016. godini i planovi za 2017.
godinu
2. Financijsko izvješće za 2016. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Pitanja i odgovori
Dnevni je red jednoglasno prihvaćen.
Ad 1. U 2016. godini je udruga, prema riječima predsjednika, nastavila s
dobrim radom i nizom aktivnosti. Nastavljene su aktivnosti kazališta
Srećica, održano je nekoliko raznih radionica, a članovi udruge
sudjelovali su i na nekoliko skupova gdje je tema bila kultura.
Nastavila se i suradnja u radu s medijima, pa su pojedini članovi udruge
uspješno surađivali s nekoliko portala i drugih medija. Razvila se i
suradnja na području weba, dizajna… što izravno nije u djelatnosti
udruge, pa je prijedlog da se za neka područja djelatnosti zatraži
dodatna registracija.
Članovi udruge dali su veliki prinos portalu totalinfo.hr, bilo pišući razne
materijale i surađujući u uređivanju. Tako je portal po čitanosti svakoga
dana jačao i dostigao zavidnu razinu.
U 2016. godini članovi udruge su nastavili suradnju i gostovanja na
raznim skupovima koji su imali veze s problematikom kulture i suradnje u
regiji. Ostvareni su i kontakti s udrugama koje se bave kulturom u
susjednim zemljama, pa se pripremaju i projekti s kojima bi se zajednički
išlo prema europskim fondovima.
Predsjednik je naglasio kako u planu za 2017. godinu udruga ima
realizaciju natječaja za kajkavsko stvaralaštvo, za početak pjesništvo.

Postojale bi dvije kategorije – djeca i odrasli. Aktivnosti će biti posebno
okrenute Zagrebačkoj županiji gdje još živi kaj.
Ponajbolji radovi, osim nagrada, bili bi objavljeni i u knjizi. Osmislit će se
i akcije na planu hrvatskog književnog jezika.
Prihvaćena je i inicijativa grupe članova da se u suradnji s portalom ide u
akciju traganja za ženama koje na bilo koji način obogaćuju kulturu
Zagrebačke županije i Zagreba - radni naslov Galerija uspješnih žena.
Značajna akcija u planu je i Klub poznatih župljana, u kojoj bismo
javnosti prezentirali ljude koji su svojim radom i stvaralaštvom zadužili
Zagrebačku županiju i Zagreb.
Ad. 2. Predsjednik Udruge Pašiček je uz stručnu pomoć gosp. Jadranke
Kusić, koja za udrugu obavlja računovodstvene i knjigovodstvene
poslove, obavijesti skup o vrlo dobrim poslovnim rezultatima. Udruga je
uredno poslovala, a u 2016. godini ostvaren je prihod od 101.077,01
kune.

Napomena: Prilaže se i prilog struke - Odluka o utvrđivanju Izvještaja o
prihodima i rashodima za 2016. godinu.
Ad 3. Sve aktivnosti djelovanja Udruge u 2016. godini odvijale su se u
skladu sa Statutom i pozitivnim zakonima i propisima Hrvatske, te u tom
smislu nije bilo nepravilnosti – izvijestila je u ime Nadzornog odbora Maja
Piškorić.
Ad 4. Na pitanje članice Marice Šket hoće li udruga dobiti svoj prostor,
predsjednik Pašiček je obavijestio skup kako su udruzi već ponuđena
neka rješenja i da razgovori traju.

Skupština Udruge Kulturosfera završila je u 12,30 sati.

U Zagrebu, 4. ožujka 2017.
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