PLAN RADA HSLS-a U 2013. GODINI

Aktivnosti HSLS-a u 2013. godini:

1. Redovite aktivnosti
2. Aktivnosti za jačanje unutarstranačke komunikacije i predstavljanje projekata HSLSa u javnosti
3. Međunarodne aktivnosti
Ad1.
- u okviru redovnih aktivnosti HSLS planira u 2013. godini osigurati nesmetani rad
Direkcije kako bi stranačka tijela za koje je ona zadužena funkcionirala: organizacija
sjednica Predsjedništva HSLS-a, Središnjeg vijeća HSLS-a, Statutarne komisije i
Nadzornog odbora
- upis članstva u Središnji registar, izrada iskaznica, ispis članstva uz potvrde (prema
zahtjevima)
- koordinacija sa županijskim vijećima
- uređenje Web stranice, Facebook stranice HSLS-a
- koordinacija s računovodstvenim servisom
- dopisi raznim državnim tijelima i drugim organizacijama u RH
- suradnja s udrugama civilnog društva
- informiranje članstva putem e-maila (INFO lista)
Ad2.
- većina djelatnosti HSLS-a usmjerena je na pripremu lokalnih izbora koji se održavaju
u svibnju mjesecu
- planirane su posjete predsjednika i članova Predsjedništva po organizacijskim
jedinicama u svrhu jačanja unutarstranačke komunikacije, upoznavanja sa zakonskim
okvirima za provedbu izbora i promidžbe s ciljem pripreme lokalnih i županijskih
organizacija za izbore. Planirana su i dva stranačka skupa izvan Zagreba – seminar
„Priprema za lokalne izbore 2013“ u ožujku i prošireno Središnje vijeće sa kandidatima
za lokalne izbore iz cijele Hrvatske – kraj ožujka/početak travnja
- priprema za izbore za EU parlament
- za rujan planira se Ljetna akademija MHL-a
- planiran je i seminar za lokalne dužnosnike „Razvoj poslovne infrastrukture u JLS
koristeći strukturne fondove EU“
Ad3.
HSLS će i ove godine sudjelovati u radu ELDR-a i LI. Prema mogućnostima
sudjelovanje na kongresima i seminarima liberalnih stranaka u Europi i okruženju.
Nastaviti će se suradnja i sa Zakladom Friedrich Naumann.
Dorica Nikolić
direktorica HSLS-a
U Zagrebu, 21. veljače 2013.
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