Mevisz
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
1085 Budapest, Üllıi út 24.
www.mevisz.hu
Telefon / Fax: +36-1-317-1671
Mobil: +36-20-824-2047
E-mail: mevisz@mevisz.hu

Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2008. június 9. (hétfı) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Koltai Péter és Osváth Szabolcs (elnökségi rendes
tagok),
Tanácskozási joggal: Koltainé Somogyi Lilla (irodavezetı).
A levezetı elnök (Györe Dániel elnök)
- megnyitja az ülést [17:20] és köszönti a résztvevıket,
- elmond egy rövid imát,
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Pétert és Lillát annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Muntag Márton titkár, Zólyomi Anna és Visnyei Emıke elnökségi második és
harmadik póttag elıre jelezték távolmaradásukat; Bence Orsolya elnökségi rendes tag és Tekus
András elnökségi elsı póttag elıre jelezték késésüket,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz. XV. 10. értelmében) egyelıre határozatképtelen.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg.
1. Dani: A német úriembernek – szükség szerint CsP tolmácsolásával – Dani beszél majd a
Meviszrıl, reményeink szerint G. Orsival együtt.
[17:40 Kiss Csaba érkezik.
17:45 Bence Orsolya érkezik.
Az elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz. XV. 10. értelmében) határozatképes.]
2. Orsi: A fotókiállítást nyár végéig örömmel látják Kıszegen, egy felújított kocsiszínben. Ha
minden igaz, a Szélrózsa programfüzetébe is bekerül. (Klassz.)
3. Orsi: A Bárka-témafelelısi jelentés írásos változata elkészült. Szabolcs: Köszönöm!
4. Zólyomi Anna helyett Orsi: A tábvezmegbesz megvolt.
A táborok eladásra kapnak Új Éneket, Esztus-könyvet, Kerékvilágot, pólót; továbbá „szociális Új
Ének”-et, pulcsirendelı lapot, belépési nyilatkozatot.
5. Pólók és pulcsik (Orsi és Lilla)
Orsi és Lilla 2-3 cégtıl szereztek árajánlatot. A terv szerint nyárra rendelnek 50-100 nıi pólót
(módosítás: a raktárkészlet fényében hiányméretes-hiányszínes fiúpólót is), a táborokban illetve a
További részletekért, kérjük, érdeklıdjék a fejlécen szereplı elérhetıségeinken!
(1/2. oldal)

A Mevisz 2008. június 9-i elnökségi ülésének jegyzıkönyve
karácsonyi rendezvényen pedig (az ár befizetésével) lehet majd pulcsit rendelni.
[19:30 Tekus András érkezik.
Az elnök megállapítja, hogy (az Asz. XV. 9. szerint) Teksu András elnökségi elsı póttag az ülésen
szavazati joggal rendelkezik.]
6. J. Sz. személyesen adja majd át gyülekezetének adományát. (VI. 20/21. v. 27/28.)
7. G. L. szállítása ügyében beszélni kell D.-vel illetve K.-val.
8. N. A.-nál utána kell járni az önkénteskedés jogi szabályainak. (Szabolcs)
9. A honlaphoz új ötlet nincs.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- bejelenti, hogy az elnökség következı ülését várhatóan 2008. szeptemberére hívja majd össze,
- megköszöni a részvételt és az elnökség ülését berekeszti [18:55].
Ez a jegyzıkönyv kettı (2) számozott oldalból áll.
Budapest, 2008. június 30.
(aláírások)

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

