JEGYZİKÖNYV
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták:
2008. november 24. (hétfı) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık (az ülés kezdetekor):
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Muntag Márton (titkár), Bence Orsolya (elnökségi
rendes tag), Zólyomi Anna (elnökségi harmadik póttag);
Tanácskozási joggal: Koltainé Somogyi Lilla (irodavezetı), Udvardi Andrea.
A levezetı elnök (Györe Dániel elnök)
- megnyitja az ülést [17:40] és köszönti a résztvevıket,
- felkéri Mártont 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 és Osváth Szabolcs elnökségi rendes tagok, illetve Visnyei
Emıke és Tekus András elnökségi póttagok elıre jelezték távolmaradásukat.
Napirend elıtt Márton bocsánatot kér a 20 éves a Mevisz ügyében keletkezett éles
kijelentéseiért.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. Passió Pécsett (Lilla)
Minden szépen el van rendezve, szombaton 5-kor lesz az elıadás, pénteken fél háromkor
indulnak (ha a MÁV is úgy akarja), vasárnap délután érkeznek. Étkezést a pécsiek
biztosítják.
2. Közös szilveszterezés (Andrea)
Ha lesz, Vanyarcon lesz, Pécsett megbeszélik az ott levık, hogy szeretnék-e.
3. Pénzügy: az APEHos tartozás elintézıdött, Dani beszél Mártával.
4. Mihályfa: Orsi és Anna megbeszélik.
[Maci (HZs IO referens) megjelenik]
5. Ladik (zárt anyag)
[Maci el, Lilla elmeséli a felrobbant vízforraló esetét, Kiss Csaba megérkezik. Ittzés Ádám
ft-tag telefonon kapcsolódik a történésekhez]
6. 20 éves a Mevisz - tbt: a tagok tervezett névsorát és a tervezett kimenı levél szövegét
Lilla ismerteti.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy (az Asz. XV. 9. szerint) Zólyomi Anna szavazati joggal rendelkezik,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz. XV. 10. értelmében) határozatképes,
- 14/2008 (XI. 24.) EÜ számon szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:
Az elnökség javasolja a (pót)közgyőlésnek, hogy Cserháti Pétert, Csorba Gábort, Farkas
Mártát, Kertész Esztert, Kézdy Pált, Kovács Imrét, Kovácsné Tóth Mártát, Muth Esztert,

Péterfia Csabát és Szász Gizellát, a Mevisz tiszteletbeli tagjának válassza meg. Ez a
határozat
2008.
december
14-én
hatályát
veszti.
- kimondja a határozatot: az elnökség a fenti javaslatot (Dani, Márton, Orsi és Anna
szavazatával) egyhangúlag elfogadja, Lilla még az este beborítékolja, és postára adja
elsıbbségivel. (3.sz. melléklet: a tiszteletbeli tagok ajánlott névsora, 4.sz. melléklet: a
kiküldött levél.)
Dani még nem beszélt Cserháti Péterrel, akinek 20 perce lesz a Mevisz 20 évére, a nap
kezdetén. Kéne diavetítés is. Dani kézbentartja az ügyet.
Ünnepi köszöntık: Ádám és konferálótársa jelentik be a tbt-okat.
Emléklap: Márton szövegjavaslatot ír az emléklapra, amit hétfıig lehet véleményezni,
kiegészíteni a Mevisz fórumán, Bence Doma pedig elkészít egy keret tervet.
A délelıtti program: 10-kor kezdıdik (biztos lesz fél óra csúszás - MM), Cserháti Péter
elıadásával kezdıdik, majd a levezetı elnök ismerteti az Elnökség javaslatának
szempontjait. A jelöltek bemutatása után következik a szavazás.. Majd a jelölteket
megkérjük történetük elmondására, és odaadjuk az emléklapot. Felmerül, hogy esetleg
legyen más ajándék, de a többség véleménye az, hogy ne legyen. Ebéd 13 órakor. Legyen
biztos program a közgyőlés és az ebéd között? Anna és Orsi véleménye szerint nem (bár
Ádám és Márton jónak látta volna)
[19:15 Dani elmegy, az ülés további vezetésével Mártont bízza meg]
Szállítás: ha bejöttek a jelentkezések. Lilla megkérdezi Tekust, hogy a Homméknak kell-e
már szólni.
Pályázat: nyertünk pénzt reklámra, amit szórólapra kéne költeni. Hogy intézzük? A
mihályfai szórólapot még csak-csak el lehet intézni elıtte, de az nem teszi ki a
megpályázott 60 ezer forintot. Viszont nincs energiánk a Mevisz-szórólapot is koordinálni
addig.
Az EvÉletbe menjen hirdetés (a következıbe). És kérjük meg ıket, tudósítsanak a
dologról.
Konyha: Tari Zsuzsi kézben tartja a dolgot. Elıtte pénteken 3-ig ér rá, menne bevásárolni,
kellene neki egy skoda, sofırrel, aki egyéb dolgokat is odaszállít a helyszínre. Lehet, hogy
evıeszközbıl a mőanyag volna praktikus?
[19:25 Lilla elmegy a postára feladni a leveleket]
Plakátok, poszterek: nincs rá most energiánk, talán nem is fontos annyira.
Akik elırementek: Orsi és Márton kézbentartják a dolgot.
A délutáni program: a 4 érzék színház már az ebéd alatt elkezdi mősorát, mivel
kétturnusos lesz az ebéd. Lesz még kézmőveskedés, remélhetıleg jön a pécsi gospelkórus
(Dani még tárgyal velük), az 17 órától lenne, 18 órától pedig az istentisztelet.
Solymos Tamás ajándékai: a cégénél vannak apróhibás ajándéktárgyak, azt lehetne
kiosztani. Andrea és Anna elmennek megnézni.

A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta egy kivétellel,
amit mindenki elfelejtett: a következı elnökségi idıpontját.
- megköszöni a részvételt és az elnökség ülését berekeszti [19:45].
Ez a jegyzıkönyv 3 számozott oldalból áll.
Budapest, 2008. november 25.

