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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2007. november 5. (H) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Muntag Márton (titkár), Bence Orsolya és Osváth
Szabolcs (elnökségi rendes tagok), Udvardi Andrea (elnökségi elsı póttag),
Tanácskozási joggal: Kiss Csaba (elnökségi harmadik póttag), Tari Zsuzsanna, Gerencsér
Orsolya, Szilvási Bertalan.
Györe Dániel elnök
- megnyitja az ülést [17:45] és köszönti a résztvevıket,
- felkéri Csabát egy rövid ima elmondására (ı a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Orsit és Andreát annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Visnyei Emıke elnökségi rendes tag, továbbá Koltainé Somogyi Lilla és Tekus
András elıre jelezte távolmaradását; Koltai Péter elnökségi második póttag elıre jelezte késését,
- megállapítja, hogy (az Asz. XV. 9. szerint) Udvardi Andrea elnökségi elsı 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. Az Újság
Kvázi elkészült (Bárka Hírmondó a címe), de az ötletfelvetı Vincén és a fıszerkesztıséget vállaló
Csabin kívül csak Márton vállalta, hogy egy kicsit besegít a Hírmondó szerkesztésében. Ez így
hosszú távon nem elegendı. Tervek szerint felkerül a honlapra is, de ettıl még a héten
nyomtatni, borítékolni, címkézni és postázni kell (Orsi megszervezi)1.
[Kárpi benéz. 17:55 Koltai Péter érkezik.]
2. Programok
Bárkarácsony Mevisz-karácsony: dec. 9. (V), Lágymányos. Orsi és Andrea szervezik, a meghívó a
Hírmondó része.
Szélrózsa: volt egy megbeszélésen, melyen Andrea és Márton képviselt bennünket. A helyszín
messze nem akadálymentes és a helyzet javulására sincs kilátás. Az elnökség részletesen
megtárgyalja a helyzetet. Andrea és Márton a továbbiakban is szívesen kézben tartják az ügyet
(egyetértés).
Bárkás megbeszélés: nov. 19. (H) 17 óra, iroda.
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Péntekre mindez megtörtént.
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A Mevisz 2007. november 5.-i elnökségi ülésének jegyzıkönyve
Nov. 15. (CS), a Faludi Akadémia fóruma (ahova hívtak minket).
Fotókiállítás: a prospektus elkészült. Kit hívjunk meg (akire Tamás nem gondolt)? Orsi intézi.
Ladik táncház: nov. 17. (SZO) 18:30, Lágymányos.
Andrea táborának szombaton segítıs megbeszélése lesz Sárváron.2
Az 1., 3., 5. és 6. programot ki kell rakni a honlapra.3
3. A Ház
Mindenféle hírek, legendák, vélemények terjengnek - le kell ülni a többi szereplıvel egyeztetni.
Nagyjából biztos, hogy hivatalosam kell csinálni.
Gerencsér Orsit és Szilvási Bercit komolyan érdekli a beköltözés, a korábbi illetıket már nem.
[19:10 Péter távozik.]
4. Az Iroda
A vírusirtóról nincs információ. A fénymásolóra jön az árajánlat.4 Novemberben az irodai ügyelet a
már számtalanszor begyakorolt rendben zajlik.
5. A tisztújításról
Andrea nem lát a jövı tavaszon túl (oklevél átvétele és munkába állás).
Márton nem akar titkár lenni, de Bárka-témafelelıs lenne.
Orsi örömmel átadja a Bárka-témafelelısséget, de szükség esetén még marad.
A témáról létrehozunk egy fórumot.
6. A Segítıszolgálat
2008-ra hivatalosítani már késı, 2009-re pedig elıreláthatólag változnak a finanszírozási feltételek.
A mienknél egy nagyságrenddel nagyobb struktúra kellene (4 segítı és 30 sérült a jelenlegi 1
illetve 10 helyett). „Elég rossz a startpozíciónk.”
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2007. november 26.-én, hétfın 17 órára összehívja,
- megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti [20:15].
Ez a jegyzıkönyv kettı (2) számozott oldalból áll.
Budapest, 2007. november 16.

(aláírások)
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Remekül sikerült.
Pár nap alatt megtörténik.
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Azóta megjött.
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