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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2008. április 22. (kedd) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Bence Orsolya és Osváth Szabolcs (elnökségi rendes
tagok), Zólyomi Anna (elnökségi második póttag),
Tanácskozási joggal: Koltainé Somogyi Lilla (irodavezetı), Kiss Csaba.
A levezetı elnök (Györe Dániel elnök)
- megnyitja az ülést [17:30] és köszönti a résztvevıket,
- elmond egy rövid imát,
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Annát és Lillát annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Koltai Péter elnökségi rendes tag, Tekus András elnökségi elsı póttag és
Visnyei Emıke elnökségi harmadik póttag elıre jelezték távolmaradásukat, Muntag Márton
titkár elıre jelezte késését;
- megállapítja, hogy (az Asz. XV. 9. szerint) Zólyomi Anna 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. Szabolcs kéri, hogy aki még nem adta le írásban (vagy nem írta alá) a pótközgyőlésen elhangzott
jelentését, az ezt – a lehetıségei függvényében – pótolja.
2. Az elnökség – Szabolcs kérésére, Dani, Orsi, Szabolcs és Anna egybehangzó szavazataival –
hatályon kívül helyezi a 20060116EÜ10NP, 20061219EÜ11NP, 20070226EÜ2NP,
20070417EÜ1NP1H határozatokat. 1
[Muntag Márton megérkezik.
Az elnök megállapítja, hogy Zólyomi Anna továbbra is szavazati joggal rendelkezik.]
3. Az elnökség – Szabolcs indítványára, Tekus András fıpilóta korábbi támogató nyilatkozata
ismeretében, Dani, Márton, Orsi, Szabolcs és Anna egybehangzó szavazataival – a Mevisz
pilótalistájáról szóló 2006. szeptember 5. EÜ 1. NP 1. H határozatot akként módosítja, hogy
Bedy Gergıt felveszi az IAR és az EME, Muntag Márton pedig az EME listájára. 2
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4. A Hírmondó (benne a tábori jelentkezési lap és a 2*1%-os papír) lefénymásolódott,
behajtogatódott, beborítékolódott és múlt hétfın feladódott. 3 4
5. Irodai ügyek (Lilla)
Négy pályázat (3 táboros és 1 „Bárkarácsony – 20 éves a Mevisz”) van terítéken. Ez utóbbinak még
megfelelı helyszínt kell találni. A hétvégi tábortalálkozón CsP felvetette a Rehabilitációs
Intézetet, mint lehetıséget. Az elnökség kérésére Anna beszél vele a részletekrıl.
A lomtalanítás május 9-én lesz, azon a héten aki tud, jöjjön be és segítsen átnézni a raktárkészletet.
Az elıselejtezett könyvek egy második átnézés után mehetnek a szelektív papírgyőjtıbe, ui. nem
valószínő, hogy antikváriumnak kellenének. Orsi: „Mit csináljunk a raktárunkban álló
elektromos kerekesszékekkel?” Márton: „Pályázaton kiosztjuk ıket.”
6. Márton beszámol a múlt hétvégi szélrózsás megbeszélés eredményeirıl.5 A fotókiállítás
elhelyezése még kérdés, ez ügyben Orsi felveszi a kapcsolatot a helyiekkel.
7. Dani nem tudott elmenni az IKSZ-s megbeszélésre. (A kakaó még megvan.) Anna sem tudott
elmenni a 72 óra kompromisszumok nélkül megbeszélésre.
8. Szabolcsnak a pártoló tagokkal kapcsolatos elképzeléseit az elnökség meghallgatja, majd
jóváhagyja, hogy Szabolcs levélben6 (illetve a táborosaink esetében a táborvezetık útján)
belépési nyilatkozatot küldjön azoknak, akikrıl feltételezhetjük, hogy örömmel lennének a
Mevisz tagjai. Az elnökség pártoló tagnak ismeri el azokat, akik annak idején nem kaptak
értesítést rendes tagságuk megszőnésérıl, de azóta is aktívan részt vesznek a Mevisz életében.
Mindez nem változtat azon, hogy a belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával bárki beléphet
a Meviszbe. Az elnökség nem járul hozzá ahhoz, hogy a Bárka-listáról kitöröltessenek azok,
akikrıl már évek óta nem tudunk semmit.
11. A honlap
Márton az elnökség elé terjeszti Orsi, Csaba és Szabolcs kérését: szeretnék a Hírmondót pdf
formában kitenni a honlapra. A kéréssel a jelenlévık többsége egyetért.7
Márton kéri, hogy a régóta halogatott feladatok (menü átszervezése, „fıoldalak” megírása) ügyében
az álláspontját, elképzelését mindenki – akinek van – a következı elnökségi ülésig írja meg a
fórumban. Szabolcs ehhez azt teszi hozzá, hogy akinek bármi, a honlappal kapcsolatos ötlete,
gondolata van, azt is írja meg a fórumban (függetlenül attól, hogy ı maga technikailag meg
tudná-e azt valósítani).
Anna ezen felbuzdulva rögtön felveti, hogy a bejelentkezı ablakon jelenjék meg egy véletlen
fénykép.8
Szabolcs elmondja, hogy Emıkével (pontosabban az ı megbízottjával) együtt nemsokára elkészíti a
Ladik oldalát.
12. A Szegedrıl érkezett fridzsiderek, mosógép, porszívó és fénymásoló jelenleg Szabolcséknál
vannak, Mihályfára menetelüket Péter intézi. A fénymásoló az irodába kerül, a fénymásolós
pályázatról (ez a fénymásoló nem az a fénymásoló) május 20-a után lesz hír.
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„Fantasztikusan hajtogattatok!” (Orsi)
Azóta már jönnek is vissza a jelentkezések és a kézbesíthetetlen borítékok.
5
Lásd honlap, ideértve a Vezetı Hírt, melyben a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók is olvashatóak, továbbá toborzás
mozgássérült+segítı párosok alakítására.
6
A kísérılevelet Szabolcs megírhatja saját hatáskörben.
7
Márton pedig adminisztrátorként másnap lehetıvé teszi.
8
Másnapra nagyjából ez is megvalósul.
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13. Rendezvények
Az UW adományozói napra (V: 20. K de. BB) Orsi elmegy.
Az UW gyereknap (V. 24. SZO 9-17) sajnos ütközik a mihályfai munkahétvégével. Orsi ír a
levlistára, hátha bevállalja valaki az egész napos kézmőveskedést.
A látogatóba érkezı német diakóniai csoporthoz 1 órás bemutatkozásra valamikor májusban Orsi
elmegy.
Márton felveti, hogy lassan a tábvezmegbeszt is ki kéne tőzni.
Lilla tolmácsolja Emıke üzenetét: a balatonboglári egyházmegyei nap 130 fıvel nagyon jól sikerült.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2008. május 19-én, hétfın 17 órára összehívja,
- megköszöni a részvételt, majd az elnökség utolsó ülését berekeszti [19:15].
Ez a jegyzıkönyv három (3) számozott oldalból áll.
Budapest, 2008. május 6.
(aláírások)
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