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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2008. február 25. (H) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Bence Orsolya és Osváth Szabolcs (elnökségi rendes
tagok), Koltai Péter (elnökségi második póttag),
Tanácskozási joggal: Koltainé Somogyi Lilla (irodavezetı), Tekus András.
A levezetı elnök (Györe Dániel elnök)
- megnyitja az ülést [17:45] és köszönti a résztvevıket,
- felkéri Orsit egy rövid ima elmondására (ı a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Orsit és Lillát annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Muntag Márton titkár, Visnyei Emıke elnökségi rendes tag, Udvardi Andrea és
Kiss Csaba elnökségi póttagok elıre jelezték távolmaradásukat;
- megállapítja, hogy (az Asz. XV. 9. szerint) Koltai Péter elnökségi második 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.
1. Lilla-Orsi: Megvolt a passió próbahétvégéje, a csapat lelkes.
2. Megvolt a tábvezmegbesz, a helyszíneket és idıpontokat Orsi kiteszi a fórumba (a bóbita tábor
koordinátái csak késıbb derülnek ki), a továbbiakhoz (honlap, jellap) Szabolcs segítséget ígér.
3. Tekus: A honlapon (egyelıre) nem lesz drupal 6.
4. Péter: Elmehetnénk orgonamegtekintésre a MŐPA-ba.
5. Márton (a fórumon): Szélrózsás ügyeink rendben vannak.
6. Az UW-nél 2008 a baleseti sérült gyermekek éve. Ez – ránk nézve – egy tábort jelent(het) 2009ben. Vállaljuk.
7. A közgyőlés elıkészítése
A költségvetési megbeszéléseken elkészült a költségvetés tervezete.
A jelentéseket kéretik megírni! (A közhasznúsági jelentés szöveges részét Lilla megírja (a tavalyit
aktualizálja). A felügyelı testület tagjai az eddigi felvetéseikre minden bizonnyal kielégítı
További részletekért, kérjük, érdeklıdjék a fejlécen szereplı elérhetıségeinken!
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A Mevisz 2008. február 25-i elnökségi ülésének jegyzıkönyve
válaszokat kaptak.
Lehet, hogy Anna, Csaba és Tekus mégsem vállalnak tisztséget.
A teremkulcsot el kell kérni (Lilla), a forgatókönyvet ki kell nyomtatni (Szabolcs).
8. Péter megbízólevelet kér a 2007. 09. 10. EÜ 4. NP 1. H alapján. Szabolcs elkészíti.
9. Az adóigazolások rendben vannak, az 1% maga a rejtély.
10. A szórólapok talán a héten elkészülnek.
11. A fotókiállítás oda megy, ahol elıször mondanak dátumot, de a szállítást csak „≥ 1 hónap”
esetén vállaljuk.
12. A svájciak köszönılevele elment.
13. A fénymásolós pályázat alakul (lényegében elkészült).
14. Hírmondó (Csaba)
Csaba nincs jelen, téma elnapolva.
15. Mihályfára lesz 3 kerekő főnyíró és tőzhely is. A gázbekötésre ısszel kérünk árajánlatot.
16. Váci utca
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- bejelenti, hogy a március 9-i közgyőlésig további elnökségi ülést már nem hív össze,
- megköszöni a részvételt, majd az elnökség utolsó ülését berekeszti [19:11].
Ez a jegyzıkönyv kettı (2) számozott oldalból áll.
Budapest, 2008. március 9.
(aláírások)
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