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Zadeva: Zapisnik letne skupščine Slovenskega imunološkega društva z dne 9.6.2009
Prisotni: Na skupščini je bilo prisotnih 32 članov od skupno 50 članov Društva, 10 članov se je
opravičilo.
Datum: 9.6.2009, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Zaloška 4, Ljubljana; skupščina je
bila odprta ob 17.00 in je bila zaključena ob 19.00.
Prisotni člani SID so sprejeli v vabilu predlagani dnevni red skupščine.
Dnevni red:
1. Zapisnik in potrditev zadnjega sestanka Izvršnega odbora
2. Potrditev novih članov
3. Pregled opravljenega dela
4. Pregled poslovanja in zaključni račun za leto 2008
5. Volitve nadzornega odbora, izvršnega odbora in disciplinske komisije
6. Načrt dela za leto 2009 in dalje
7. Razno
Skupščino je vodilo delovno predsestvo v sestavi Vladimir Kotnik, Saša Simčič, Branka Wraber.
Prof.dr. Vladka Čurin Šerbec je imela predavanje »Monoklonska protitelesa-edinstvena orodja v
raziskavah, diagnostiki in terapiji prionskih bolezni«.
Ad 1: Soglasno je bil sprejet in potrjen zapisnik IO in NO z dne 16.3.2009 in 14.5.2009.
Ad 2: Društvo ima registriranih 50 članov in dva v postopku registracije. Novi člani SID so bili
soglasno potrjeni.
Ad 3: Predsednik SID prof.dr.Vladimir Kotnik je poročal o delu društva od ustanovitve društva na
pobudo prof.dr.Stanka Baniča 1976. leta do danes.
Ad 4: Blagajnik Saša Simčič je poročala o finančnem poslovanju društva. Zaključni račun za leto
2008 je bil oddan v zakonskem roku. Stanje na računu društva dne 1.6.2009 je bilo 2789,59 EUR.
Ad 5: Opravili smo volitve članov nadzornega odbora, izvršnega odbora in disciplinske komisije.
Člani IO in NO so na seji 16.3.2009 in 14.5.2009 pripravili predlog kandidatnih list, pri čemer so
v največji možni meri upoštevali enakomerno zastopanost članov iz različnih institucij.
Sklep: skupščina je soglasno podprla razrešitev dotedanjih organov SID in predsednika
SID.
Soglasno je bil potrjen predlog za člane volilne komisije, ki so jo sestavljali: Jana Furlan,
Elizabeta Dolinar in Andreja Kopitar.
Sklep: skupščina je soglasno z 32 člani od skupaj 50 članov SID potrdila nove člane IO, NO,
disciplinske komisije in predsednika SID.
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Izvršni odbor sestavljajo: predsednica (zastopnik društva) Vladka Čurin Šerbec,
podpredsednik Alojz Ihan, tajnica Mojca Narat, blagajničarka Blanka Vidan Jeras, član Tadej
Avčin.
Nadzorni odbor: Vladimir Kotnik, Borut Božič, Mitja Košnik.
Disciplinska komisija: Branka Wraber, Gregor Serša, Anton Štalc.
S tem aktom so bili dosedanji izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija razrešeni.
Ad 6 in Ad 7: Prof.dr.Vladimir Kotnik je predlagal nekaj iztočnic za delo društva v prihodnje.
Prof.dr.Vladka Čurin Šerbec se je najprej zahvalila za zaupanje vodenja društva. Sledila je
razprava o raznih predlogih in pobudah.
Vladka Čurin Šerbec je omenila, da bi bilo treba povabiti k sodelovanju imunologe, ki delajo v
okviru univerz v Mariboru, Novi Gorici in Kopru. Predlagala je sekcije znotraj društva, ki bi
pokrivale poglavitne usmeritve društva, občasne sestanke s predavanji, organizacijo kongresov in
vlogo društva pri podpori študijskih programov, dodiplomskih in podiplomskih, ki bi vključevali
imunologijo kot samostojen predmet. Prof.dr.Alojz Ihan je predlagal oblikovanje internetne strani
društva, ki bi lahko »gostovala« na obstoječi strani Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo MF
v Ljubljani. Tukaj bi lahko med drugim objavili vse članke članov društva in doktorate mladih
sodelavcev. Dr.Nataša Kopitar-Jerala je poudarila pomen predavanj na rednih srečanjih društva
kot najboljši način za medsebojno spoznavanje področij delovanja članov. Prof.dr.Jana Furlan je
predlagala povezovanje društva z alergološko sekcijo pri Zdravniškem društvu in dr. Mitjem
Košnikom. Dr.Anton Štalc je predlagal višino članarine 20 EUR.
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