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. június 12. (H) 18:00
Helyszín: a Mevisz irodája (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık: Györe Dániel ((megválasztott) elnök),
Bence Orsolya (elnökségi tag és leköszönı elnök),
Muntag Márton (elnökségi tag),
Osváth Szabolcs (elnökségi póttag).
Györe Dániel levezetı elnök
- megérkezik (18:23),
- az ülést megnyitja,
- köszönti a résztvevıket,
- a késésért elnézést kér (válasz: semmi gond, tudtunk mit csinálni),
- rövid imát mond,
- felkéri Osváth Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére,
- felkéri Bence Orsolyát és Muntag Mártont a jegyzıkönyv hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének
„a.” szakasza szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Koltai Péter titkár elıre jelezte távolmaradását,
- megállapítja, hogy ezért (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének „b.” szakasza szerint)
Osváth Szabolcs elsı póttag az ülésen szavazati joggal rendelkezik,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének „a.” szakasza
értelmében) határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. Az irodavezetı
Márton megszövegezte az álláshirdetést (mellékelve).
Koltai Péter titkár pár napja küldött egy köremailt, mely szerint Galambos Ádámot hosszútávon
(éves nagyságrendben) érdekli az irodavezetıi állás. Ádám önéletrajza az óta megérkezett
(mellékelve).
Egyéb információk hiányában Orsi elmeséli, amit Ádámról tud: teológus, sok civil munkában részt
vesz, a tavalyelıtti ms-passióra jó sok zsozsót tudott kunyerálni, amit nálunk eddig bevállalt, azt
végigcsinálta, most állásra van szüksége.
Az elnökség hosszan tárgyal az irodavezetıi állás betöltésének eme új lehetıségérıl. A fı kérdésnek
az tőnik, hogy a Teológia mellett lesz-e Ádámnak elég ideje elvégezni a meviszes irodai munkát,
de ez csak szeptember után pár hónappal derül ki.
1

Az elnökség részletesen tárgyal még az alkalmazás paramétereirıl is. (Megbízási vagy
munkaszerzıdés, próbaidı mennyi és mikor, Ádám ittléte alatt írjunk-e ki álláshirdetést, ha igen
– hányat és mikor, stb.)
Dani telefonon Péterrel is konzultál, végül az elnökség – négy szavazattal – az alábbi határozatot
hozza:
Jövı kedden tartunk egy elnökségit, Ádám alkalmazásáról ott döntünk. Emıke és Dani még az
elnökségi elıtt leülnek beszélgetni Ádámmal, kölcsönösen tisztázzák a játékszabályokat. A június
26.-ától október 31.-éig terjedı idıszakra határozott idejő szerzıdést ajánlunk neki.
Szeptemberben pályázatot írunk ki, október közepéig elbíráljuk azokat. November 1.-jétıl vagy
Ádámot alkalmazzuk, vagy másvalakit veszünk fel próbaidıre.
2. Szélrózsa (Orsi)
Változás a költségviselésben: ısszel jön kettıezer (2000) euró bajor győjtéső dugipénz. Ennek egy
részébıl mozgássérültjeink részvételét támogatjuk, így nekik hatezer (6000) forint helyett
négyezret (4000) kell fizetniük. A fejenként kettıezer (2000) forintot a Mevisz ıszig meghitelezi.
Kérünk minden mevisz-bárkás „párost”, hogy a Szélrózsa honlapján (www.szelrozsatalalkozo.hu)
elıregisztráljanak! A névhez a segítık írják be, hogy „Bárka-segítı”, a mozgássérültek pedig azt,
hogy „Bárka-mozgássérült”! A számítógéptıl kapott regisztrációs számot mindenki jegyezze
meg (fel)!
Szervezésileg a következı programok tartoznak hozzánk:
- CS du. (várhatóan 15:00): fı attrakciónk, Bárka-fórum, a Mevisz bemutatása, kampányolás,
amit csak lehet, bedobunk
- P: esélyegyenlıségesdi fórum egy mozgássérülttel, aki attól függetlenül vitte sokra, hogy
történetesen ms (ez az ütıképes ember még nincs meg, valószínőleg Németh Zoliékon keresztül
lesz meg)
- passió: P este próba, SZO 10:30 elıadás
A lehetıségeink határán belül lesz standunk a Lehetıségek piacán is (pólóárusítás), de állandóan
nem fogunk ott ülni, lesz ott helyettünk egy tabló. (A tablót Orsi és Udvardi Andi tervezi, a
nyomtatást Tari Zsuzsi intézi.) A táncházakban esetleg csinálunk kerekesszékes táncot.
3. Pályázatok. (Dani)
A GAS-pályázatot az MEE-nél lefordították és elküldték a németekhez. Ellenkezı értelmő hírig
további tennivaló nincs.
NCA elszámolása folyamatban (Péter tegnap megcsinálta, apróbb simításokat a tanácskozás közben
végzünk).
4.

5. Az Új Ének új kiadása (Orsi)
Meg van rendelve a háromezer (3000) darab, az elkészültükig tennivaló (remélhetıleg) nincs.
6. Új Bárka-pólók készíttetése (Orsi)
A kettıszáz (200) darab meviszes póló a szélrózsás pólókkal együtt készül, intézi:Orsi.
7. Egyéb ügyben (pl. Ladik, megbeszélés Fabiny püspökkel, honlap) nincs számottevı elırelépés.
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Az elnök
- az elnökség következı ülését 2006. június 20., kedd este 18 órára a Mevisz irodájába
összehívja,
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- megköszöni a részvételt,
- majd az ülést berekeszti.
Ez a jegyzıkönyv három (3) számozott oldalból és kettı (2) mellékletbıl (irodavezetıi
álláshirdetésünk és Galambos Ádám önéletrajza) áll.
Budapest, 2006. június 12.

(aláírások)
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