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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták:
2009. március 31. (kedd) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık (az ülés kezdetekor):
Györe Dániel (elnök), Osváth Szabolcs (elnökségi rendes tag), Zólyomi Anna és Visnyei
Emıke (elnökségi második és harmadik póttag).
A levezetı elnök (Györe Dániel elnök)
- megnyitja az ülést [17:10], és köszönti a résztvevıket,
- elmond egy rövid imát, bort tölt a jelenlévıknek (aki kér), és felteszi az új Új Ének CD-t,
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Annát annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Koltai Péter (elnökségi rendes tag), Tekus András (elnökségi elsı póttag) és
Koltainé Somogyi Lilla (irodavezetı) elıre jelezték távolmaradásukat1; Muntag Márton (titkár),
Bence Orsolya (elnökségi rendes tag) és Kiss Csaba (a Hírmondó szerkesztıje) elıre jelezték
késésüket.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. A passió (Anna)
A gyülekezetek rendkívül segítıkészek; az egyik napra még nincs gitáros.
[17:15 Muntag Márton érkezik.]
2. A könyvelés (Dani)
Megtörtént az anyagok átadás-átvétele.
3. A közgyőlés elıkészítése
Ki írja meg a közhasznúsági jelentés szöveges részét?
4. Emıke beszámol a Ladik aktuális ügyeirıl,…
[… majd távozik. 17:40]
5. Mivel a CD mindenkinek tetszik, a jelenlévık bólogatnak, amikor Szabolcs javasolja, hogy a
honlapon, az Új Ének szövegében említsük meg a CD-ket is. (Márton, erre csak Neked meg
Tekusnak van jogosultságotok, légyszi csináld meg, lehetıleg linkekkel.)
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Azért Lilla vett ennivalót, amihez Szabolcs hozott kekszet.

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

A Mevisz 2009. március 31-i elnökségi ülésének jegyzıkönyve
[17:50 Bence Orsolya és Kiss Csaba érkeznek.]
6. A Hírmondó
Csabi még nem készült el vele, úgyhogy pánikszerő gyorsasággal nekiesünk.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontot23 megtárgyalta,
- megköszöni a részvételt, és az ülést berekeszti [18:05].
Ez a jegyzıkönyv kettı (2) számozott oldalból áll.
Budapest, 2009. április 14.
(aláírások)
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„A Hírmondó”-t, mely eredetileg a borítékolást jelentette
és néhány egyéb napirendi pontot is

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

