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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2007. október 15. (H) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Muntag Márton (titkár), Bence Orsolya és Osváth Szabolcs (elnökségi
rendes tagok), Koltai Péter (elnökségi póttag),
Tanácskozási joggal: Koltainé Somogyi Lilla.
Muntag Márton levezetı elnök
- megnyitja az ülést [17:25] és köszönti a résztvevıket,
- felkéri Lillát egy rövid ima elmondására (ı a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Orsit és Lillát annak hitelesítésére,
- bejelenti, hogy az elnökségi ülésen (az Asz. XIII. 9. szerint) ı elnököl,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Györe Dániel elnök, Visnyei Emıke elnökségi rendes tag és Udvardi Andrea
elnökségi elsı póttag elıre jelezte távolmaradását; Kiss Csaba elnökségi harmadik póttag és
Tekus András pedig elıre jelezte késését,
- megállapítja, hogy (az Asz. XV. 9. szerint) Koltai Péter második elnökségi póttag az ülésen
szavazati joggal rendelkezik,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz. XV. 10. értelmében) határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. Pénzügyi helyzet (Márton és Péter)
Csütörtökön Márton, Péter és Gizi tanácskoztak. Ha a fotókiállításra 240.000-et szánunk, akkor az
évet kb. 4.000.000-val fejezzük be, ami nem elég a nyárig sem (a pályázatos pénzek viszont ısszel
szoktak érkezni). Ez sajnos akár felmondásokat is jelenthet április tájékán. Péter: elıre kell
menekülni, és a segítıszolgálatot hivatalossá tenni (hogy állami normatívát kaphasson, ui. a
segítıszolgálatos pályázataink nem nyernek). Márton: már egy éve menekülünk elıre, és lassan
elveszítjük a talajt a lábunk alól. Péter: a másik lehetıség a felmondások sorrendjérıl dönteni.
[17:50 Kiss Csaba érkezik. Márton megállapítja, hogy Csabának az Asz. XV. 9. szerint szavazati
joga van.]
Hosszas töprengés után abban maradunk, hogy utánanézünk a segítıszolgálat hivatalossá tétele
szabályainak. Péter errıl szavazást javasol, Márton és Szabolcs szerint ez értelmetlen. Némi vita
után az ügyet (szavazás nélkül) ejtjük.
[18:20 Tekus András érkezik.
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2. Mihályfa (Péter és Tekus)
Péter beszámol az elmúlt hetek eseményeirıl (ezek jobbára a fórumon is olvashatóak, pl. rengeteg a
fa). Felmerül egy homlokfőkaszáló vásárlása és felelısségbiztosítás kötése. Árajánlatkérésig
mindkettı elnapolva.
3. Az iroda (Lilla, Márton)
Megjött a zárható szekrény. Azt agyaljuk ki, hogy a két kulcsa közül az egyik az irodavezetınél
lesz, a másik pedig egy lepecsételt borítékban (melynek egyik aláírója célszerően az irodavezetı).
Fénymásolóra Csaba kér árajánlatot egy ismerısétıl.
Október 23.-án lejár a számítógépen a vírusirtó licensze. Egyelıre meghosszabbítjuk egy évre
(intézze: Gizi és Tekus), osztán ráérünk eldönteni, hogy áttérünk-e valami más operációs rendszerre.
A Kálvin Kiadó könyvvásárára legfeljebb a Luther Kiadó oldalvizein megyünk.
4. Adminisztratív ügyek (Szabolcs)
Ha megjönnének a táborok címlistái (eddig csak Andrea-Zsuzsi és Orsi-Péter küldték el), akkor a
Bárka-listát még októberben frissíti, hogy november elején kimehessenek a bárkarácsonyos
(december elején) meghívók.
A tagnyilvántartásról majd 2008 elején, a közgyőlési meghívók idején készít egy nyomtatott
változatot is.
Mivel a honlap fóruma várakozáson felül segíti az információáramlást, a jegyzıkönyvek a jövıben
lényegesen tömörebbek lesznek (gy. k.: tessék fórumozni is).
Tekus megkérdezi, hogy fizet-e neki a Mevisz egy számítógépes továbbképzést? Válasz: most nem,
de eseti konzultációkra Dani döntésétıl függıen lehet róla szó.
5. Bárkarácsony (Orsi)
A helyszín és az idıpont még kialakulatlan (részletek a honlapon).
6. Székács Barbara pályázata (Csaba)
Semmi. Majd szól, ha lesz valami.
7. Újság (Csaba)
A karácsonyi levéllel összevonva lesz.
8. Könyvelı (Dani)
Dani nincs, téma elnapolva.
9. Mihályfás szórólap (Orsi és Péter)
Orsi kézben tartja az ügyet. Majd ha meglesz, akkor intézményeknek (iskoláknak, mozgássérültes
szervezeteknek), mindenféle nyugat-magyarországi gyülekezeteknek és az ország evangélikus
gyülekezeteinek küldjük majd el.
10. Szüreti bál (Emıke)
Lásd a honlapon. Mivel még nem utalták ki neki a megígért pénzt, kérdezi, hogy kölcsönözhet-e a
fıszámláról 20.000-et. (Persze.) Sajnos nem igazán ér rá senki, hogy aznap szállítson (másnap
átrendezett szombati munkanap).
11. Bárka-ház (Péter)
Zajlanak az események, a fejlemények részben a fórumon olvashatóak.
A szervezésre külön meviszes stáb kell (e nélkül az egész komolytalanná válik): nem feltétlenül
azok, akik beköltöznének; inkább azok, akik annak idején ezt megálmodták és ebben a témában
Az igazság odaát van.
(2/3. oldal)

A Mevisz 2007. október 15.-i elnökségi ülésének jegyzıkönyve
elkötelezettek. Márton bevállalja, hogy felkutatja ıket.
12. A fotókiállítás
[Solymos Tamás 19:55-kor érkezett, Orsi és Csabi 20:30-kor távoznak.]
Jól haladnak a dolgok (a jkvez. nem nagyon érti a fotós és dizájnır szakkifejezéseket). Az
érdekeltek az utolsó kérdésekben is dőlıre jutnak, de a megvalósítással sietni kell. Reklámszlogen:
„1000 forint 1 mozgássérült 1 napi táborozását fedezi.”
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2007. november 5.-én, hétfın 17 órára összehívja,
- megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti [20:40].
Ez a jegyzıkönyv három (3) számozott oldalból áll.
Budapest, 2007. október 27.

(aláírások)
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