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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták:
2008. november 3. (hétfı) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Az ülés kezdetén: Györe Dániel (elnök), Bence Orsolya, Koltai Péter és Osváth Szabolcs
(elnökségi rendes tagok), Zólyomi Anna (elnökségi második póttag), Koltainé Somogyi
Lilla (irodavezetı); Damján Dóra, Gerencsér Orsolya, Ittzés Ádám (a felügyelı testület
tagja), Kiss Csaba, Molnár Gábor;
Késıbb érkeztek és viszonylag sokáig maradtak: Muntag Márton (titkár), Udvardi Andrea (a
Mevisz lelkésze);
Az ülés alatt beköszöntek: H. Zsolt, K. Gábor.
Az ülés végig határozatképes volt, de határozatot nem hozott.
A levezetı elnök (Györe Dániel elnök)
- megnyitja az ülést [17:25] és köszönti a résztvevıket,
- felkéri Ádámot a kezdı imádság elmondására (ı a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Orsit és Annát annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- tájékoztatja a jelenlévıket, hogy Visnyei Emıke elnökségi harmadik póttag (utcai szociális
munkájából adódóan) a tél folyamán várhatóan nem tud részt venni az elnökségi üléseken.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. Dóri, Orsi és Gábor beszámolnak a németországi tanulmányi kirándulásról. Sok ötletes és
követendı megoldást láttak: integrált szabadidıs központ, az önellátást is lehetıvé tévı
akadálymentesítés, profitorientált foglalkoztatás. A németek tapasztalata szerint nem szerencsés, ha
a mozgássérültek lakótársai egyúttal a segítık is.
A jelenlévık egyetértenek abban, hogy a kapcsolatot érdemes fenntartani, pl. segítıcserével, közös
táborral, közös pályázattal.
2. Az elnökség tagjai ismertetik Ádámmal a tiszteletbeli tagokkal kapcsolatban eddig kialakult
elképzeléseiket, és megkérdezik a véleményét, továbbá felkérik a javaslatok letisztázására (a névsor
és az indokok összeállítására, jövı hétfıi határidıvel).
Ezek után még több konkrét ajánlás és hosszabb távú koncepció is szóba kerül.
Anna megkéri Szabolcsot a meghívók megfogalmazására.
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3. Van néhány pénzügyi probléma, például néhány tábor (még) nem számolt el. Evvel kapcsolatban
felmerül a gondolat, hogy amelyik tábor a tárgyév szeptember 15-éig nem számol el, az a következı
évben kevesebb pénzt kap.
Viszont megérkezett a GAS pénz, bár még nem egészen.
Az angoloknak és a svájciaknak igazolást, illetve fényképes köszönılevelet küldünk.
4. A Mevisz lelkésze (Udvardi Andrea) érdeklıdik, mely táborosok élnének szívesen az általa
felajánlott magángyónás és betegúrvacsora lehetıségével.
5. Tekus elvitte a Skodát szerelıhöz.
6. A pécsi passióelıadás szervezése rendben halad, a gyülekezeti házban fogunk aludni (ágyakban
illetve szivacsokon).
7. 20 éves a Mevisz
A Hírmondó már majdnem kész.
Minden tiszteletbeli tagtól egy kedves történet felelevenítését kérjük (Ádám moderálásában).
Négy Érzék Színház, sok kézmőves kreatívkodás és gitáros lesz. A p. G.-t 17-18-ig szeretnénk.
A szállítást csak a jelentkezések beérkezése után lehet megszervezni.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2008. november 24-e (hétfı) 17 órára összehívja,
- megköszöni a részvételt és az elnökség ülését berekeszti [19:15].
Ez a jegyzıkönyv kettı (2) számozott oldalból áll.
Budapest, 2008. november 17.
(aláírások)
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