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Izvješće s održanog skupa:
Poštovani članovi HDMBLM,
Na 4. sjednici Glavnog odbora HDMBLM razmatrano je da se održavanje EFLM tečaja preseli iz Dubrovnika u
Zagreb radi smanjenja troškova. Nakon provedene ankete među svim članovima HDMBLM o tiskanoj verziji
časopisa Biochemia Medica, 50 članova se izjasnilo da želi i dalje primati tiskanu verziju časopisa.
Povjerenstvo za organizacijsko-pravna pitanja krenulo u usklađivanje Pravilnika i Poslovnika HDMBLM. I.Rako
izvjestila o registru EC4 te o potpisivanju dokumenta CF4 od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava.
Glavni odbor prihvatio je sve kandidature predloženih voditelja i kandidata za radne grupe Povjerenstva za
znanstveno-stručni razvoj. Zbog slabog odaziva i niskog postotka sudjelovanja u anketama, predsjednici
podružnica moraju motivirati članove da sudjeluju u anketama.Također je Glavni odbor prihvatio sve prijavljene
kandidate za nove članove Povjerenstva za informiranje i odnose s javnošću.
Plan e-seminara predavanja za 2015. poslan Komori na uvid te zatraženo bodovanje, te isto zatraženo za
8.kongres i 26.simpozij.
Povjerenstvo za stručno usavršavanje treba izraditi reevaluaciju kriterija za dodjelu stipendija. Povjerenstvo za
odličja iznijelo prijedloge za odličja u 2015.
CROQALM izvješće izneseno, s naglaskom na problematiku kontrolnog uzorka za hematološke brojače.
Glavni odbor prihvatio predloženi plan projekta „Izdvajamo za Vas iz stručne literature“. Osmisliti će se brošura
za studente FBF-a s informacijama o HDMBLM. Potrebnija uža suradnja HKMB i HDMBLM. U tijeku pripreme za
26.simpozij HDMBLM u Zagrebu, te 8.kongresa HDMBLM u Rijeci.
Održati će se radionica CROQALM 24.04.2015. sa uglednim stranim predavačima.
Poslana obavijest članovima HDMBLM koji nisu podmirili članarinu za dvije godine. Također je iznesen Izvještaj
o oročenom depozitu HDMBLM u Erste banci.
Glavni odbor HDMBLM
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