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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2008. május 19. (hétfı) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Bence Orsolya, Koltai Péter és Osváth Szabolcs
(elnökségi rendes tagok), Zólyomi Anna (elnökségi második póttag),
Tanácskozási joggal: Visnyei Emıke (elnökségi harmadik póttag), Koltainé Somogyi Lilla
(irodavezetı), Csorba Gábor, Kiss Csaba.1
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 Muntag Márton titkár és Tekus András elnökségi elsı póttag elıre jelezték
távolmaradásukat;
- 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.
2. Orsi megígéri, hogy egyszer majd elküldi Szabolcsnak Bárka-témafelelısi jelentését.
3. A fotókiállítás
Orsi még nem beszélt a kıszegiekkel, de Panka szeptembertıl tud egy kultúrkúriát Budán. A
szállításban Tamás is szívesen segít.
4. Zólyomi Anna beszélt CséPével, a budakeszi helyszín 100 fı befogadására alkalmas, bár szerinte
nem kérnének érte sok pénzt. Ezek szerint még mindig a LÖK a legjobb.
5. Alkalmak és rendezvények
Június 18-án (SZ) délelıtt egy német úriember (mások mellett) beszélne velünk is (németül illetve
angolul) – Gizi és Dani (és esetleg G. Orsi és Berci) a megfelelı tárgyalópartnerek.
Május 28-án (SZ) egy diakóniai csoportnak Orsi tart egy ¾ órás elıadást a Meviszrıl.
Az UW adományozói napra (V. 20. K de. BB) Orsi és Lilla mennek.
A gyermeknapot (V. 24. SZO) lemondták.
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Visnyei Emıke és Csorba Gábor még az ülés vége elıtt távoznak.

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

A Mevisz 2008. május 19-i elnökségi ülésének jegyzıkönyve
6. Szabolcs elmondja, hogy a pártoló tagságra felkérı levelek elmentek.
7. Csorbáéktól kapunk még egy 200 literes hőtıt, ez – a Szabolcsék kerti házikóiban állomásozó
többi masinával együtt – pénteken lemegy Mihályfára.
8. Dani minden résztvevınek köszöni a lomizást.2 A raktárban döbbenetes rend van.
9. A Ladiknak lett egy (tök jó – a jkvez.) honlapja.3 A boglári alkalom nagyon jól sikerült, az
irodalomórák klasszul futnak.
10. Zólyomi Anna elmondja, hogy a táborjelentkezések alakulgatnak, a tábvezmegbesz a következı
hetekben lesz, de a 72 órás kompromisszum dolgában még nem lépett.
13. Szabolcs megkéri Lillát, hogy győjtsön az Interneten a „Rólunk írták”-ba linkelhetı cikkeket. A
honlappal kapcsolatban más ötlet nem merül fel.
14. Lilla elmondja, hogy a HEC-en mégsincs autópályamatrica és ezért már kétszer megbüntettek
bennünket. A jelenlévık ezt elkeseredve és dühösen veszik tudomásul, de úgy gondolják, hogy
az éves matricát mégiscsak meg kell venni (intézze: Lilla).
15. A nekik felajánlott segédeszközöket a máltaiak elvitték. Abban maradunk, hogy a többi
elektromos kerekesszéket is elvihetik – hátha adnak cserébe egy tolósat.
16. A nyári szünet elıtt Orsi és Lilla elszámolják az NCA-t.
17. Mihályfán van gáztőzhely, nı a gaz (vágják, égetik), voltak és lesznek is vendégek. A jövıben
szükséges lesz árat emelni és a vécék fölé (a csap helyébe) tartályt tenni. A szórólapok
kiküldésével Orsi elcsúszott, de nem baj, mert ısszel kiküldhetıek.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2008. június 9-én, hétfın 17 órára összehívja,
- megköszöni a részvételt, majd az elnökség ülését berekeszti [19:30].
Ez a jegyzıkönyv kettı (2) számozott oldalból áll.
Budapest, 2008. június 9.
(aláírások)
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„Fantasztikusan lomtalanítottatok!” (Orsi)
http://kulturaladik.mindenkilapja.hu
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