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Vinkovci, 15. svibnja 2012. 

 

Poštovane kolegice i kolege, dragi članovi Muzejske udruge istočne Hrvatske! 

 

                                                   Pozivamo Vas na 

redovnu Skupštinu Muzejske udruge Istočne Hrvatske 

    20.lipnja (srijeda) 2012. godine u Vinkovcima 

 

u organizaciji Gradskog muzeja Vinkovci  

 9.30 – okupljanje u Gradskom muzeju Vinkovci – kavana u prizemlju (Trg bana Josipa 
Šokčevića 16) uz vodstvo po postavu i osvježenje (kava, peciva) 

10.00 – Redovna godišnja skupština (Vijećnica Grada Vinkovaca, Ulica bana Josipa Jelačića 
3) sa slijedećim predloženim 

   

Dnevnim redom: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne skupštine u ðakovu i prihvaćanje Dnevnog reda 
2. Izvještaj o radu MUIH-a za razdoblje 2012/2013.g. 
3. Financijski izvještaj za razdoblje 2011/2012.g. 
4. Izvještaji sekcija 
5. Osnivanje sekcije arheologa i izvještaj sa sastanka arheologa 
6. Plan rada za 2013/2014.g. 
7. Novi broj Glasnika slavonskih muzeja 
8. Organizacija Seminara o arhiviranju muzejske grañe (Gradski muzej Vukovar) 
9. Prijem novih članova 
10. Razno 

  

  13.30 – Ručak u Lovačkom domu Kunjevci 



  15.00 – Obilazak šume vlakićem (foto-safari), gañanje lukom i strijelom…. 

             

 

VAŽNE NAPOMENE: 

1. Kotizacija za ručak po članu iznosi 100,00 kn. Molimo da članarinu za tekuću godinu, kao i 
kotizaciju uplatite najkasnije do 18. lipnja 2012. godine. 

2. Molimo da svoj dolazak najavite najkasnije do 13. lipnja 2012.godine – faksom:           
032/337-701; telefonom 032/332-504 ili na e-mail: muih@muzejvk.hr – kako bismo mogli 
potvrditi kvorum ( treba nas biti najmanje 78 članova) i što bolje organizirati naš sastanak. 

3. Molimo Vas da obavezno pročitate na našoj Web stranici (www.muih.hr) Zapisnik sa 
prošlogodišnje Skupštine kako bismo ga mogli što brže i djelotvornije izglasati. 

4. Molimo sve koji imaju prijedloge rada MUIH-a za sljedeće razdoblje da pripreme kratak 
opis, koncepciju realizacije predloženog projekta i okvirni financijski plan kako bismo 
program mogli kandidirati odmah nakon Skupštine za sredstva Ministarstva kulture. 

5. Definiranje konačnog broja zainteresiranih za izlet u sjevernu Dalmaciju prema hodogramu 
predviñenom za travanj. 

 Molimo sve koji imaju alternativnu ideju za stručnu ekskurziju da pripreme hodogram, te 
troškovnik puta ( cijene prijevoza,noćenja….) kako bismo mogli izglasati najbolji prijedlog. 

6. Molimo kandidate za prijem u Udrugu da napišu kratki životopis i pošalju do 14.lipnja 
2012.g. mailom (muih@muzejvk.hr) koji će pročitati na Skupštini.  

7. Molimo Vas da ponesete svoje iskaznice, te iskaznice kolega koji neće doći, kako biste 
dobili pečat za ovu godinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


