A Mevisz 2008. december 13-i pótközgyőlésének jegyzıkönyve

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

Jegyzıkönyv
a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
pótközgyőlésérıl
Idıpont: 2008. december 13. (szombat) 10:00
Helyszín: Lágymányosi Ökumenikus Központ (Budapest XI. kerület, Magyar tudósok körútja)
Résztvevık: a mellékelt jelenléti ív szerint (ebbıl rendes tag, azaz szavazhat: 20 fı)
Györe Dániel, a Mevisz elnöke
- megnyitja az ülést, és köszönti a résztvevıket,
- felkéri Osváth Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére,
- felkéri Bence Orsolyát és Koltai Pétert a jegyzıkönyv hitelesítésére,
- megállapítja, hogy a pótközgyőlés az Alapszabály XIV. pontjának 5. bekezdésében foglaltak
szerint, szabályosan lett összehívva,
- bejelenti, hogy a 9 órára összehívott közgyőlés határozatképtelennek bizonyult,
- megállapítja, hogy a pótközgyőlés az Alapszabály XIV. pontjának 3. bekezdése értelmében
határozatképes az eredeti (a meghívóban szereplı) napirendi pontokban, melyek: megemlékezés
a Mevisz 20 éves fennállásáról és tiszteletbeli tagok választása.
1. napirendi pont: megemlékezés a Mevisz 20 éves fennállásáról
Cserháti Péter (a Mevisz második elnöke) 20 év 20 percben címmel (diaképekkel és magnóval
illusztrált) elıadást tart.
2. napirendi pont: tiszteletbeli tagok választása
Az elnök ismerteti az elnökség szempontjait, melyek alapján a jelölteket kiválasztották: (már) nem
rendes tag (azaz elmúlt 35 éves), és régtıl mostanáig valamilyen módon aktívan segíti a
Meviszt.
Bence Orsolya és Ittzés Ádám bemutatják az elnökség által tiszteletbeli tagnak javasolt 10 személyt,
és méltatják érdemeiket.
Az elnök kérdésére a pótközgyőlés 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 megválasztja.
(Nyílt – kézfeltartásos – szavazás történt. A jelenlévık látható többsége igennel szavazott, nemmel
szavazó, illetve tartózkodó személy nem volt. A határozat sorszáma: 14/2008 (XII. 13. K).)
Ittzés Ádám mond néhány gondolatot az emléklapra választott igérıl (bibliai szakaszról). Az elnök
– kézfogás kíséretében, nagy taps közepette – átadja a jelenlévı tiszteletbeli tagoknak az
emléklapokat, és megígéri, hogy az elnökség a távollevı tiszteletbeli tagokhoz is eljuttatja
azokat.
A jelenlévı tiszteletbeli tagok mondanak néhány személyes visszaemlékezı gondolatot a Mevisszel
kapcsolatban.
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Az elnök
- megállapítja, hogy a pótközgyőlés a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- megköszöni a részvételt,
- majd az ülést berekeszti.
Ez a jegyzıkönyv kettı (2) oldalból és a jelenléti ívbıl áll.
Budapest, 2008. december 31.

(aláírások)

2

