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ZAPISNIK 

 

17. elektronske Zoom sjednice Upravnog odbora održane 08.12.2022. godine s početkom u 
16:00 sati. Sudjelovali su članice i članovi: Darko Uidl, predsjednik, Anica Lacković, Andrea Vrbik, 
Zoran Jurić, Nina Vugrinec, Krešimir Štrukelj, Siniša Horak i Hrvoje Špoljar i zapisničar Krešimir 
Čadež, glavni tajnik.  
 
Dnevni red:  
 

1. Ostavka Anice Lacković 
2. Financijska izvješća za 2021. godinu  
3. Priprema za sjednicu Skupštine 
4. Financijski plan i Plan rada za 2023. godinu 
5. Zakon o sportu 01.01.2023.  
6. Pitanja i prijedlozi 

 

 

Ad. 1.  Ostavka Anice Lacković nije prihvaćena, a gđa Lacković se složila da će produžiti 
sudjelovanje u radu Upravnog odbora i odgoditi svoj zahtjev do trećeg mjeseca. 

 

 

Ad. 2. Priprema za sjednicu Skupštine bila je vezana uz datume vezane za način (Zoom), 
objavu i datume održavanja sjednice Upravnog odbora i izvještajne sjednice Skupštine saveza 
koje su morale biti odgođene zbog kasnijeg usvajanja i primitka Plana Hrvatskog olimpijskog 
odbora za 2023.  
Troškovi održavanja sjednica su zbog velikih troškova putovanja za većinu klubova veliki i 
pokazalo se na sjednicama Skupšina u prethodnim godinama slab odaziv i problem s 
minimalnim kvorumom. 
 

 

Ad. 3. Financijska izvješća za 2021. godinu su nakon rasprave usvojena. 
Utvrđeno je da se od osam članova Upravnog odbora izjasnilo: ZA sedam (7) ; SUZDRŽAN 
jedan (1); PROTIV nitko (0). 
 

 

Ad. 4. Financijski plan i Plan rada za 2023. godinu je nakon rasprave usvojen uz prijedlog da 
se na slijedećim sjednicama razmotri preraspodjela sredstava između Sudačke i Trenerske 
sekcije. 
Utvrđeno je da se od osam članova Upravnog odbora izjasnilo: ZA sedam (7) ; SUZDRŽAN 
jedan (1); PROTIV nitko (0). 
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Ad 5. Informacije i novosti u Zakonu o sportu koji stupa na snagu 01.01.2023. kao i 
najvažnije promjene su ukratko izložene i razmotrena je primjena u streličarstvu. 
 

 

Ad 6. Pitanja i prijedlozi 
 
 

Sjednica Upravnog odbora završena je u 16:45 sati. 
 
 

Darko Uidl, predsjednik 
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