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Zapisnik sa 2. skupštine Alumni kluba

održane 18. 04. 2013. godine u Rijeci, na Akademiji primijenjenih
umjetnosti.
Skupština je započela u 17,00 i završila u 18 i 45.
Nazočilo je 18 članova i to: Koraljka Jukić, Gloria Sellan, Snježana Rumora,
Heli Nikolovski, Ana Jureško, Nina Licul, Goranka Tomić, Bojana Vojvodić,
Ana Hrćan, Sunčana Simichen, Dragana Kružić, Tihana Gržanić, Tamara
Jan, Lana Predojević, Ines Križaj, Svjetlana Šalić, Anna Rupenović (skype),
Stjepan Emanuel Mandekić.
DNEVNI RED:
1. Uvodna riječ predsjednika Alumni kluba
2. Izvještaj o dosadašnjem radu
3. Plan i program rada za 2013./2014. godinu
4. Izglasavanje plana rada Alumni kluba
5. Izbor novog predsjednika i tajnika
6. Glasanje za novog predsjednika i tajnika
7. Razno

Predsjednica Alumni kluba Tihana Gržanić otvorila je skupštinu i
poželjela dobrodošlicu članovima udruge, potom je predložila
izglasavanje dnevnog reda te odabir zapisničara. Zapisničar je
potpredsjednica udruge Dragana Kružić.
1. Potom je objasnila da je rad udruge javan i da je osnovna svrha i cilj
okupiti bivše, završene studente Akademije primijenjenih umjetnosti,
uspostaviti komunikaciju sa Akademijom kao matičnom institucijom i
jačati njezin ugled. Kroz različite aktivnosti udruge njezini će članovi
promovirati vizualne umjetnosti i likovno stvaralaštvo.
2. Podnijela je izvještaj o koracima osnivanja udruge, pisanja statuta,
izrade pečata i otvaranja žiro računa te održavanju natječaja za
primanje članova koji je održan u ožujku ove godine.
3. Predložila je plan i program rada za 2013./2014. godinu te je
podijelila aktivnosti u tri kategorije: 1. Projekti izložbene
aktivnosti,
2. Projekti radionica i predavanja,
3. Te prikupljanje i slanje informacija – baza
natječaja, suradnja sa drugim
institucijama (muzeji, galerije), agencijom za
odgoj i obrazovanje,
Sveučilišnim studentskim zborom, studentskim
zborom Akademije,
održavanje weba i facebook stranice kluba.
4. Plan i program rada jednoglasno su prihvaćeni.
5. Za novu predsjednicu udruge predložena je članica Sunčana
Simichen. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. Za novu tajnicu udruge
predložene su članice Snježana Rumora i Gloria Sellan. Tajnim
glasovanjem izabrana je Gloria Sellan (16 glasova).
6. Na točki Razno predlaže se mogućnost da Akademija ustupi prostor
na korištenje članovima Alumni kluba, kako bi se u izvodile razne
radionice, predavanja, organizacija susreta, radnih sastanaka i
predavanja.
Potrebno je dati prioritete rezidencijalnim programima.
Prijaviti članove na tečajeve pisanja projekata, te osmišljavanje i
pisanje projekata.

Poslati dopis muzejima, galerijama i sličnim institucijama za
subvenciju ili oslobođenje plaćanja karata i ulaznica.
Promijenjena je adresa sjedišta Alumni kluba sa Braće Stipčić 37,
51000 Rijeka u Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka.
Zaključak: Članovi Alumni kluba okupiti će se ponovno na radnom
sastanku koji će se
održati 23. svibnja 2013. u 17 i 30, u vijećnici Akademije
primijenjenih
umjetnosti kako bi predložili svoje projekte i radne timove
koji će raditi na njima.

Zapisnik vodila:
Dragana Kružić
Podpresjednica

