Zapisnik s četvrte godišnje skupštine udruge IIC-Hrvatska grupa, održanog 20.03.2013.
1. U 2012. godini najznačajnije aktivnosti bile su sudjelovanje četiri članice na Kongresu
IIC u Beču te pokretanje web-stranica udruge. Navršila se godina dana od najma webposlužitelja, pa je najam produžen kod Optima-hostinga za 190 kuna godišnje. (K.
Škarić)
2. U rujnu IIC-Hrvatska grupa treba održati svoju treću izbornu skupštinu. Članstvo se
poziva da predloži kandidate za novog predsjednika i zapisničara, budući da su
dosadašnja predsjednica K. Škarić i zapisničar S. Radić na tim položajima od osnutka
Udruge 2009. godine.
3. Dr.sc. Marko Špikić iznio je prijedlog o zajedničkom traženju prostora od Grada
Zagreba za četiri srodne udruge: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, ICOMOS,
Društvo konzervatora i IIC-Hrvatska grupa. U većem prostoru mogla bi se redovitije
održavati predavanja i prezentacije, a zajednički prostor bi također potaknuo življu
suradnju između udruga. Ideja je jednoglasno prihvaćena, uz ogradu da je potrebno
ustanoviti koliko bi iznosio najam takvog prostora.
4. Blagajnica Stela Grmoljez Ivanković podnijela je financijsko izvješće, koje je članstvo
već ranije dobilo mailom, a objavljeno je i na web-stranici. Izvješće je jednoglasno
usvojeno. Skupština je prihvatila prijedlog da se članarina u 2013. godini smanji na
100 kuna za redoovite članove. Za studente ona ostaje 50 kuna. Članovi su pozvani da
članarinu uplate do kraja ožujka.
5. U petak i subotu 27. i 28. rujna 2013. godine IIC-Hrvatska grupa i Institut za povijest
umjetnosti "Cvito Fisković" iz Splita organiziraju u Splitu kolokvij pod nazivom
"Uređenje srednjovjekovnih korskih prostora na istočnoj obali Jadrana – rješenja u
prošlosti i izazovi obnove". Petak bi bio posvećen predavanjima i posjetu splitskoj
katedrali, a subota ujutro rezervirana za posjet katedrali u Trogiru i diskusiji o pristupu
obnovi gotičkih korskih sjedala. Poziv za sudjelovanje odaslat će se u travnju, a
sažetci biti objavljeni na stranicama Udruge.
6. U četvrtak i petak, 16 i 17. svibnja 2013. godine Udruga organizira stručno putovanje
u Graz. Planira se posjet restauratorskim radionicama za slikarstvo i polikromnu
skulpturu, te radionici za tekstil muzeja Joanneum, kao i zbirci Katedrale. Poslan je

upit Konzervatorskom zavodu (Landeskonservatorat Steiermark) za posjetu
restauratorskim projektima koji se izvode in situ, ali se na njega još čeka odgovor.
Udruga će svojim redovitim članovima (koji su platili članarinu za 2012. i 2013.
godinu) sufinancirati putovanje sa 250 kuna, a novim članovima u visini od 100 kn.
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