MEVISZ
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
1085 Budapest Üllıi út 24.
Tel./Fax: 317-1671, 20/824-2047
E-mail: mevisz@vipmail.hu

Jegyzıkönyv
a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
elnökségi ülésérıl

Idıpont: 2006. április 24. (H) 18:00
Helyszín: a Mevisz irodája (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal:
Györe Dániel ((megválasztott) elnök),
Koltai Péter (titkár),
Bence Orsolya (elnökségi tag, Bárka-témafelelıs és leköszönı elnök),
Visnyei Emıke (elnökségi tag és Ladik-témafelelıs),
Muntag Márton (elnökségi tag);
Továbbá:
Udvardi Andrea, Tari Zsuzsanna és Osváth Szabolcs.
Györe Dániel levezetı elnök
- az ülést megnyitja,
- köszönti a résztvevıket,
- rövid imát mond,
- felkéri Osváth Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére,
- felkéri Visnyei Emıkét és Muntag Mártont a jegyzıkönyv hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének
„a.” szakasza szerint) lett összehívva,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Alapszabály ugyanazon rendelkezése értelmében)
határozatképes.
Napirend elıtt szóba kerülnek a kisbuszok és a pilótaengedélyek, de a téma felvetıjének (Szőcs
Attila elnökségi póttagnak) a távolléte miatt az elnökség az ügyet részletesen nem tárgyalja.
1. napirendi pont: az irodavezetı
Péter és Orsi kifejtik a titkári vizitek és az elmúlt hónapok irodai munkájának tanulságát, mely
szerint nem Friedrich Rebeka az a személy, akire a Mevisznek irodavezetıként szüksége van (ez
a próbaidı alatt nem derült ki). Rövid tárgyalás után az elnökség egyhangúlag felhatalmazza az
elnököt arra, hogy a (Rebekával az ülés elıtt egyeztetett) másnap délutáni megbeszélésen
(lehetıleg közös megegyezéssel) május 1.-jei hatállyal felbontsa Rebeka irodavezetıi
munkaszerzıdését.
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Az elnökség tagjai maguk között beosztják az irodai ügyeletet.
Az elnökség hosszasan tárgyal az új irodavezetı alkalmazásának feltételeirıl és az állás
meghirdetésérıl. Az elnökség körvonalazódó álláspontja szerint az új irodavezetıt a Mevisz a
Ladikkal közösen, szeptembertıl, (hivatalosan) havi bruttó 100000 (százezer) forintért
alkalmazza. A jelentkezıktıl önéletrajzot kérünk, majd Dani és Emıke személyesen is
meghallgatja ıket. Az elnökség megszövegezi az álláshirdetést, melyet az Evangélikus Élet címő
evangélikus hetilapban Orsi, a Szociális Szakmai Szövetség honlapján Emıke, a fraternetmindenki@lutheran.hu evangélikus levelezılistán Márton tesz közzé.
2. napirendi pont: a mozgássérült-passió
Szabolcs (táb. vez. h.) elmondja, hogy a benzinköltség és a plakátok nélkül a nyereség 70.000
(hetvenezer) forint körül van. Péter (szervezı) hozzáteszi, hogy az utazást is számítva a
veszteség nagyjából 100.000 (százezer) forint. Ennek oka (általános vélemény szerint) az, hogy
hiányzott a propaganda és a pénzkunyerálás. (Ezt tavaly Galambos Ádám végezte, de ı idén nem
vett részt az elıadásban.) Andi (táb. vez.) megállapítja, hogy a jövıben sokkal pontosabban kell
lehatárolni a feladatokat. Péter megemlíti, hogy jövıre szerinte (és Tekus András szerint)
Erdélybe kéne menni. Dani azt mondja, hogy ısszel el kell kezdeni a szervezést.
3. napirendi pont: a Ladik
Emıke ismerteti terveit (ülés holnapután, a Sziget Fesztiválon sátor a Közös Ponttal közösen vagy
külön, drogprevenció egy egészségügyi végzettségő fiúval, tanfolyam szervezése, stb.). Beszélt
Fabiny Tamás püspökkel is, aki örömmel támogatja a Ladikot (de a Meviszt is), ha sikerül
meggyızni Csorba Gábort és Cserháti Pétert. [Derültség az elnökség soraiban.]
Orsi megfogalmazza, hogy a Meviszt definiálni kéne az egyházon belül és ismertté kéne tennünk
magunkat.
4. napirendi pont: Mihályfa
Említésre érdemes esemény nem történt.
5. napirendi pont: a Mevisz gépjármőparkja
Az elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy az EMÉ-t (a „pécsi kisbuszt”) karosszériagenerálozásra küldi, az IAR (a „kék kisbuszt”) és a HEC („a Skoda” személyautó) sérüléseinek
kijavítását viszont ıszre halasztja.
6. napirendi pont: az EvÉlet melléklet
Orsi (mint Bárka-témafelelıs) emlékezteti a jelenlévıket, hogy az EvÉletben megjelenı kétoldalas
mellékletünkhöz a cikkek leadási határideje május 2. (K).
Vállalások:
- Márton: „hivatalos” cikk (közgyőlések, tisztújítás)
- Andi: élménybeszámoló a passióról
- Orsi: idei rendezvények paraméterei, továbbá táborosainktól származó pár mondatos
személyes élmények összeszerkesztése
7. napirendi pont: nem várt adományok
Németországból 20.000 (húszezer) eurót ígértek a Bárkának egyházhoz nem kötıdı fiatalokkal
kapcsolatos tevékenységekre.
Mihályfára a Mobilitásnál pályázunk 5.000.000 (ötmillió) forintra. Ha nyerünk, és elı tudunk
teremteni 5.000.000 (ötmillió) forint önrészt, akkor az MEE-tıl kapunk 10.000.000 (tízmillió)
forint önrész-kiegészítést.
A Pannontól érkezett a számlánkra 12.000.000 (tizenkettımillió) forint. Ennek a pénznek a
felhasználásáról az elnökség késıbb dönt.
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Az elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- bejelenti, hogy május végére össze fogja hívni a táborvezetıket,
- az elnökség következı ülését 2006. május 22.-én 18 órára a Mevisz irodájába összehívja,
- majd az ülést berekeszti.
Ez a jegyzıkönyv három (3) számozott oldalból áll.
Budapest, 2006. április 24.

(aláírások)
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