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Dana 16.1.2008 održana je sjednica Plemićkog stola te je razmatrano niz aktivnosti
koje se sprovode kako bi rad HPZ-a unaprijedio svoje djelovanje i time privukao svoje
potencijalne članove da nam se pridruže i pomognu u očuvanju tradicionalnih
vrijednosti koje su našim statutom opisane.
1.
-

u tijeku godine održati će se predavanja te su razmatrani potencijalni
predavači
organizirati će se koncert – Hrvatski glazbeni zavod
planira se izlet članstva na temu dvorci i utvrde Banovine

2.
-

želi se potaknuti članove HPZ-a da se uključe u aktivnosti prikupljanja
potencijalnih novih članova kako bi se udruženje ojačalo sa posebnim
naglaskom na mlade ljude

-

potrebno je osvježiti web stranicu kao najprikladniji oblik informiranja i
propagiranja Zbora

-

s obzirom da 80 posto članova koristi elektroničku adresu, dogovoreno je
izdavanje informacija putem ovog biltena

-

dogovorene su aktivnosti na pripremi Sjednice Velikog plemićkog vijeća
Zbora
o prijedlog „Etičkog kodeksa“
o ceremonijal skupštine

o tekst i muzika himne
3.
- dogovoreno je osnivanje ogranka Split II - županija i otoci
-

znamen - znak - pripadnosti HPZ-u nakon konzultacija sa članstvom
dogovoren je prijedlog pod brojem 7 i ugovarana je izrade alata i 300
numeriranih znakova koji će biti dodijeljeni članovima prema rednom broju
upisa u matičnu knjigu Zbora.

-

4. Za sastanak članstva 13. veljače dogovoreno je predavanje Hrvoja

-

Kekeza o poveljama Leopolda I.

-

5. Niže je i program za cijelu sezonu 2007/2008.

-

6. Skreće se pažnja članstvu na tri knjige iz povijesti

-

Enrico Cravetto (ur.) , 2007 - 2008 u 20 svezaka – izašlo 12
svezaka u izdanju Jutarnjeg lista - (malo ili skoro ništa nema o
Hrvatskoj)

-

XXXXXXXX ( 2007) Povijest Hrvata u tri knjige. Školska knjiga

-

Hrvoje Hitrec (2007) Hrvatske legende. školska knjiga

-

7. Za Zbornik primili smo nekoliko eseja o našim obiteljima. Apeliramo na
članove koji nisu još napisali da to učine što prije.

-

8. Kako se još uvijek financiramo od članarine, molimo članove da što prije
podmire svoju obvezu i uplate članarinu za 2008. , a pogotovo one koji nisu
to još učinili za 2007. Tijekom ovih dana trebali ste dobiti od našeg rizničara
uplatnice.

-

Javite se svojim prijedlozima i informacija za Bilten uredniku.
Urednik: Mladen pl. Trupčević dipl. ing.

