
Info sa sastanka Predsjedništva Udruge od 08.05.2012 
  

U utorak, 08.05.2012. održan je redovni sastanak Predsjedništva. Prisutni su bili: 
1. Predsjednica Aleksandra Krašovec 
2. Zamjenik predsjednice Srđan Čop 
3. Davor Habjanić 
4. Dario Grgurić 
5. Miroslav Jerković 
6. Veljko Frlan 
7. Tomislav Tonković 
 

Dnevni red: 
 

1. Zaključci sa Skupštine i prijava izmjena u Registar udruga 
Blagajnik je dobio zadatak da provjeri u banci dogovoreno sa Skupštine i pripremi sve 
što je potrebno za otvaranje računa. U međuvremenu je stiglo rješenje o upisu 
promjena u Registru udruga, kamo će se u kratkom roku poslati i novi Statut. 
  

2. Izvješće sa radionice Agencije i kako dalje 
Srđan i Miroslav su ispričali svoje dojmove sa radionice. Srđan je u međuvremenu 
članovima Predsjedništva poslao nacrt prijedloga dopisa za Agenciju za civilno 
zrakoplovstvo koji smo svi unaprijed pročitali i na sastanku prokomentirali i čija 
konačna verzija će se do 15. svibnja poslati u Agenciju. 
  

3. Eurogroup meeting, Kijev, 03. - 05. svibnja 2012. 
Tomislav je predao iscrpno usmeno izvješće. Pismeni tragovi sa sastanka biti će 
proslijeđeni članovima Predsjedništva kada stignu od direktora Eurogroupa, očekuje 
se u roku tjedan dana. 
  

4. Godišnja skupština IFATSEA-e 
Pripremiti će se poziv članovima Udruge za GS 2012. u Indiji, sa okvirnim 
troškovnikom, poslati i staviti na web. Kontaktirati Qatar Airways (Tomislav, Miroslav) 
u vezi karata. Potencijalni putnici moraju doći na slijedeći sastanak Predsjedništva ili 
barem se do tada izjasniti. 
  

6. Izlet na Vis 
Na Vis bi se išlo 06. do 08. listopada. Raspravi se priključio Željko Plavčić koji je 
potvrdio kontakt sa zainteresiranim ljudima sa Visa i prijedlogom aktivnosti oko 
posjete Visu i lokaciji aerodroma iz II svjetskog rata. Dogovoreno je da nakon 
sastanka slijedećeg predsjedništva pogledamo dva kratka filma snimljena u vrijeme 
aktivnosti aerodroma. 
  

7. Razno 
Slijedeći sastanak je 29.05. i na njega pozivamo sve članove koji su zainteresirani za 
put u Indiju. Nakon sastanka, oko 19:00 pogledali bi dva kratka filma o aerodromu na 
Visu. 


