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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2008. március 31. (H) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Muntag Márton (titkár), Bence Orsolya, Koltai Péter
(elnökségi rendes tagok), Tekus András (elnökségi elsı póttag),
Tanácskozási joggal: Zólyomi Anna (elnökségi második póttag), Koltainé Somogyi Lilla
(irodavezetı), Gerencsér Orsolya, Szilvási Bertalan, Kiss Csaba.
A levezetı elnök (Györe Dániel elnök)
- megnyitja az ülést [17:20] és köszönti az új elnökség tagjait, és az ülés résztvevıit,
- felkéri Orsit egy rövid ima elmondására (ı a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Lillát a jegyzıkönyv vezetésére, Orsit és Annát annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Osváth Szabolcs elnökségi rendes tag és Visnyei Emıke elnökségi harmadik
póttag elıre jelezték távolmaradásukat;
- megállapítja, hogy (az Asz. XV. 9. szerint) Tekus András elnökségi elsı póttag az ülésen
szavazati joggal rendelkezik,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz. XV. 10. értelmében) határozatképes.
A napirendi pontok megtárgyalása elıtt Muntag Márton titkár beszámol az elızı elnökségi óta
elvégzett feladatairól, az alábbiak szerint:
- Az NCA mőködésre kiírt pályázatát megírta, és azt beadta 7.000.000 Ft-ra
- A Közhasznúsági jelentést formailag az FT által kért szempontok szerint átalakította, ezt
Közgyőlésen szavazásra bocsátotta
- A Deák téri gimnáziumban beszélgetést tartott 7.8.9.-es diákok számára a Meviszes programokról,
az akadálymentesítésrıl, (mozgás)sérültségrıl – mind Márton, mind a gyerekek jól érezték
magukat
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg.
1. Ügyrend (Márton)
Az elnökséget közvetlenül nem érintı témákról legyen külön csoportmegbeszélés! Például:
Honlap – technikai kérdések, de! a tartalom maradjon elnökségi felügyelet alatt
Esztus-ház
Bárka megbeszélés
Programok
Hírmondó
Kemenesmihályfa
További részletekért, kérjük, érdeklıdjék a fejlécen szereplı elérhetıségeinken!
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NCA brainstorming
2. Szereposztás az új elnökségben (Márton)
Végigbeszéltük a listát, az eredményt az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. A honlap (Szabolcs)
Az elnök 2/2008 (III. 31. EÜ) számon szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:
Ha valaki szerkeszteni szeretné a honlap valamelyik oldalát, kérését az adminisztrátorokhoz
juttathatja el. Az adminisztrátor vagy teljesíti a kérést, vagy (ha azzal nem ért egyet) a következı
elnökségi ülésen az elnökség állásfoglalását kéri.
Az elnök kimondja a határozatot: az elnökség a fenti javaslatot (Dani, Márton, Orsi, Péter és
Tekus szavazatával) egyhangúlag elfogadta.
3/2008 (III. 31. EÜ) Ezek alapján az elnök szavazásra bocsátja Szabolcs kérését, hogy
szerkeszthesse A Mevisz története c. oldalt, amit az elnökség szintén egyhangúlag elfogad.
4. Pilótákkal kapcsolatos határozati javaslatok (Szabolcs)
Az elnök 4/2008 (III. 31. EÜ) számon szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:
Ideiglenes pilótaengedélyt (a fıpilóták rendelkezése alapján), állandó pilótaengedélyt és a
fıpilóták engedélyét (a pilótalista alapján) az elnökség bármely tagja, az irodavezetı vagy
fıpilóta írhat alá. A fıpilóta engedélye a fıpilótát arra is feljogosítja, hogy az autó vezetését más
személynek átengedje, ha ı maga is ott ül az autóban.
Az elnök kimondja a határozatot: az elnökség a fenti javaslatot (Dani, Márton, Orsi, Péter és
Tekus szavazatával) egyhangúlag elfogadta.
5. Bárkás és Ladikos ügyek
Bárka:
Passió pozitív visszhanggal zajlott le.
A táborok jelentkezési lapjai a Hírmondóval együtt jövı héten postázásra kerülnek.
Május 28-án Németországból egy csoport tanulmányi úton meglátogatja az ev. egyház
diakóniai munkáját, amelynek kapcsán a Bárka munkáról is beszámol Z.Anna és Orsi.
A United Way-es győjtés késıbbre tolódott.
Ladik: Emıke betegsége miatt, kérésére Lilla számol be a történtekrıl:
Aszódon 11 rendhagyó irodalomóra
Balatonbogláron egyházmegyei ifjúsági nap
Sopronban Ev. Kollégiumok Szövetségének megalakulásán 1 rendhagyó irodalomóra
Duna tv: Isten kezében c. mősorában riportfilm
Kossuth rádióban: rendhagyó irodalomóráról riport
6. Hírmondó – készül, a táborjelentkezésekkel együtt postára kerül jövı héten
1%-os hirdetést Lilla feladja az Evangélikus Életben
7. Folyó ügyek
IKSZI Dani vesz részt az alkalmon
Szélrózsa – Márton, Andrea kézben tartják
Fénymásolós pályázat feladva
8. Pártoló tagok (Szabolcs)
Szabolcs távolléte miatt elnapolva.
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9. Váci utca (Gizi)
Kiadjuk F.Violának.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2008. április 22. kedd 17 órára összehívja,
- megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti [20.00].
Ez a jegyzıkönyv öt (5) számozott oldalból áll, amelynek része az 1. számú melléklet is.
Budapest, 2008. április 02.
(aláírások)
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
Feladatok elosztása
●

NCA pályázatok felügyelete, írása: Írás: Márton – Gizi és Péter segítségével, elszámolás:
irodavezetı és Márton

●

pályázatok felügyelete, írása: irodavezetı és elnökség

●

pályázatok figyelése: irodavezetı és elnökség

●

a költségvetés összeállítása és alakulásának követése, illetve

●

a pénztáros ellenırzése: féléves kontroll + a Közgyőlés elıtt Márton és Péter

●

közhasznúsági jelentés összeállítása, menedzselése: irodavezetı

●

a könyvelıvel való kapcsolattartás: irodavezetı

●

az irodavezetı ellenırzése: Szabolcs, Orsi

●

szükség esetén (szabadság, betegség, egyéb): az irodavezetı helyettesítése: Szabolcs, Orsi

●

kapcsolattartás:
○

püspökök: irodavezetı, Dani

○

MEE IO: irodavezetı

○

Szélrózsa-team: Márton, Andrea

○

Tamás-mise-team: nem szükséges külön

○

orsz. ir.ig: Dani, Márton, irodavezetı

○

ft: Dani

○

Csorba: Péter

●

Esztus-ház: tárgyalás, kapcsolattartás PG-lyel, LM SzK-mal, Kıbányával

●

Esztus-ház: házirendírás, beköltözési és egyéb kérdések átgondolása (koncepció):
Gerencsér Orsi, Szilvási Berci + Gizi

●

Honlap – Tekus, Márton

●

Hírmondó: Csabi

●

toborzások, csendesnapok, a Mevisz bemutatkozása: Anna, Orsi

●

elıre-nem-látható évközi (Bárkás?) programok: Anna, Orsi

●

Mevisz-karácsony, 20 éves a Mevisz: topic a honlapon

●

72 óra kompromisszumok nélkül: Lilla

●

Passió 2009: Z.Anna (?)

●

Szélrózsa

●

táborvezetıi megbeszélés,segítıdélután, piknik, szilveszter,stb.(koncepció kéne):Anna, Orsi

●

táborjelentkezési lap összeállítása: Anna, Orsi
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●

1%-os felhívások, reklám, felajánlócetli, köszönı hirdetés – ez ugye sürgıs? Lilla

●

Mihályfás dolgok: Péter

●

köszönılevelek adományozóknak: irodavezetı

●

adománykérı levelek: kérdéses az eredménye

●

levelek írása, borítékolása, postázása: irodavezetı+önkéntesek

●

jegyzıkönyvírás, napirendírás: Szabolcs

●

tagnyilvántartás, Bárkás címnyilvántartás: Szabolcs

●

autók felügyelete (állapot, alkatrészek, szerviz, vizsgák, stb.): Tekus

●

pilóták felügyelete (ki lehet pilóta, nyári buszbeosztás, stb.) Tekus

Jogok elosztása
●

kulcsok, belépıkártyák

●

jelszavak, honlapos jogok

●

banki felvétel, házipénztár, szekrény

●

metrókártyák

●

vezetıi engedélyek

●

egyéb meghatalmazások

Elvégzendı feladatok (nem létfontosságúak, de szvsz a következı fél évben lépni kéne)
●

rendrakás az irodában: eszközök, iratok; raktárban; kerekesszék-szervízelés

●

pontos leltár

●

(nagytakarítás?) – lomtalanítás: köv. elnökségin téma!

●

Számítógép-rendrakás, honlapos állandó szövegek rendben tartása

●

könyvelıcsere

●

Csorba-pénz

●

Esztus-ház, iroda

●

Váci útra bérlıt találni

Koncepció kellene a következı kérdésekben:
●

Esztus-ház: a beköltözık, beköltözés, életvitel kérdései

●

táborvezetıi, segítıi alkalmak (=Bárka-megbeszélés(?)) – mikor, hogyan
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