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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2008. február 04. (H) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Muntag Márton (titkár), Bence Orsolya, Visnyei
Emıke és Osváth Szabolcs (elnökségi rendes tagok), Koltai Péter (elnökségi második
póttag),
Tanácskozási joggal: Koltainé Somogyi Lilla (irodavezetı), Tekus András.1
A levezetı elnök (Györe Dániel elnök)
- megnyitja az ülést [17:23] és köszönti a résztvevıket,
- felkéri Lillát 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. 12. szerint) lett összehívva,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz. XV. 10. értelmében) határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg.
1. Emıke beszélt a püspökkel.
2. Márton elmondja, hogy hol van a szekrénykulcs.
3. Szélrózsa
Beszélgetünk arról, hogy mely programok mennyire érintenek minket. Mártonnak vannak ötletei a
„saját élmény”-esdihez, beszél az illetékesekkel. A témát külön megbeszélésen folytatjuk.
4. Autópálya-matricák (Szász Gizi pénztáros felvetése)
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy Bence Orsolya elnökségi rendes tag és Udvardi Andrea elnökségi elsı póttag
nem tartózkodik az ülésteremben, ezért (az Asz. XV. 9. szerint) Koltai Péter elnökségi második
póttag szavazati joggal rendelkezik,
- 1/2008 (II. 4. EÜ) számon szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:
2008-ra mindkét autóhoz (IAR és HEC) éves autópálya-matricát veszünk. Ez a határozat 2009.
január 1-jén hatályát veszti.
- kimondja a határozatot: az elnökség a fenti javaslatot (Dani, Márton, Emıke, Szabolcs és Péter
szavazatával) egyhangúlag elfogadta.
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Kiegészítés: Orsi és Csaba 17:25-kor, András 18:40-kor érkezik; Emıke 17:55-kor, Márton 18:30-kor, András 19:00kor távozik, Péter segít neki lecipelni pár széket.

További részletekért, kérjük, érdeklıdjék a fejlécen szereplı elérhetıségeinken!
(1/2. oldal)

A Mevisz 2008. február 4-i elnökségi ülésének jegyzıkönyve
5. A közgyőlés elıkészítése
- A költségvetés tervezetérıl a jövı héten és 18-án lesznek megbeszélések.
- Csaba elnökségi tagságot vállal.
6. Az adóigazolások és az 1% dolgában számos kérdıjel tőnt föl, Lilla hívja fel a hatóságot!
7. A szórólapok készülnek, Lilla kérjen árajánlatot 1000-1000 darabra a Szelkertıl! A táborok (és
találkozók) idıpontja idén is „betétlep”-ra kerül. Mihályfa hirdetését Péter és Lilla intézik.
8. A fénymásolós pályázatot Csaba megírja és emailen elküldi.
9. A leltár nem létkérdés, de a raktárat a lomtalanításkor lomtalanítani kell.
10. A mihályfai fenyıfák valóban száradnak el, de Péter egyre többet tud a tujákról. Főnyíró
március elején kelleni fog.
11. A passió rendben szervezıdik (Lilla, Orsi, Zsuzsi, stb.)
12. Orsi intézkedhet a Váci utca dolgában.
13. A következı Hírmondó összetétele: közgyőlési beszámoló, passiós beszámoló, tábortalálkozók,
tábori jelentkezési lap, 1%.
14. Bárkás ügyekrıl (táborok és találkozók) külön megbeszélés lesz.
15.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2008. február 25-én, hétfın 17 órára összehívja,
- megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti [19:30].
Ez a jegyzıkönyv kettı (2) számozott oldalból áll.
Budapest, 2008. február 25.
(aláírások)

További részletekért, kérjük, érdeklıdjék a fejlécen szereplı elérhetıségeinken!
(2/2. oldal)

