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

Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl

Idı- és helykoordináták: 2007. február 12. (H) 17:50, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Koltai Péter (titkár), Bence Orsolya (elnökségi tag),
Muntag Márton (késıbb érkezı elnökségi tag), Osváth Szabolcs (elnökségi póttag),
Továbbá: Tekus András (késıbb érkezik) és Kárpáti Gábor (még késıbb érkezik).
Györe Dániel levezetı elnök
- megnyitja az ülést és köszönti a résztvevıket,
- felkéri Orsit egy rövid ima elmondására (ı a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Orsit és Mártont annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV.7.a. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Visnyei Emıke elnökségi tag, Udvardi Andrea és Szőcs Attila elnökségi
póttagok elıre jelezték távolmaradásukat, Muntag Márton elnökségi tag és Tekus András elıre
jelezték késésüket,
- megállapítja, hogy (az Asz XV.7.b. szerint) Osváth Szabolcs elsı póttag az ülésen szavazati
joggal rendelkezik,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz XV.7.a. értelmében) határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg.
1. Az irodavezetı
(A kialakult helyzetre tekintettel zárt anyag.)
[Tekus jı]
[Kárpi és Márton jınek]
[Kárpi el]
2. A közgyőlés
Az elnökség – Márton javaslatára – egyhangúlag úgy határoz, hogy a 2006. december 19. EÜ 2. NP
1. H határozatot hatályon kívül helyezi, a közgyőlés idıpontjáról pedig késıbb dönt.1
A közgyőlés elhalasztását – Mártonnal az élen – igyekszünk közhírré tenni (honlap, iwiw, levlista).
Péter – Dani kérdésére válaszolva – bejelenti, hogy a közgyőlésen le fog mondani a titkári
tisztségrıl, de a Mihályfa-megbízotti tisztséget megtartja.
3. Adminisztratív ügyek
A szórólap elkészült (klasszul néz ki).
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Indoklás: a jelentések (beszámolók) nem készültek el és a meghívók sem mentek ki.
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Az elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2007. február 20.-án (kedd) 17 órára a Mevisz irodájába
összehívja,
- megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti.
Ez a jegyzıkönyv kettı (2) számozott oldalból áll.
Budapest, 2007. február 19.
(aláírások)
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