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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták:
2009. április 20. (hétfı) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık (az ülés kezdetekor):
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Muntag Márton (titkár), Bence Orsolya, Koltai Péter
és Osváth Szabolcs (elnökségi rendes tagok);
Tanácskozási joggal: Koltainé Somogyi Lilla (irodavezetı) és D. Dániel (Bárka-önkéntes).
A jelenlévık – többségükben, általában érkezésük óta – nagy erıkkel borítékolják a szokásos
tavaszi körlevelet. Emellett (zavarba ejtı hozzáértéssel) összecsomagolják és elszállítják az IO
hangtechnikai felszerelését, minek köszönhetıen az irodában örvendetesen csökken a rumli
mértéke.
A levezetı elnök (Györe Dániel elnök)
- megnyitja az ülést [17:55], és köszönti a résztvevıket,
- (felkéri Szabolcsot egy rövid ima elmondására, aki a felkérést visszautasítja, ezért) elmond egy
rövid imát,
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Orsit és Lillát annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz. XV. 10. értelmében) határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg.
1. Az elnökség – Szabolcs elıterjesztésére, Péter egyetértésével – (Dani, Márton, Orsi, Péter és
Szabolcs szavazatával) egyhangúlag elfogadja az alábbi, 5/2009 (IV. 20.) EÜ számú határozatot:
A Mevisz pilótalistájáról szóló 2006. szeptember 5. EÜ 1. NP 1. H határozat úgy módosul, hogy
Halasi András felkerül az IAR és az EME listájára.
2. Dani ismertet néhány, a könyveléssel kapcsolatban felmerült nehézséget.
Célszerő volna bevenni az Alapszabályba, hogy a Mevisz a jármőveit kizárólag sérültek szállítására
használja. Dani felkéri Szabolcsot, hogy a közgyőlésre készítse elı a módosítást; és megígéri, hogy
az ehhez szükséges adóhatósági dokumentumot emailben elküldi neki.
3. LM-ék kérésének teljesítésérıl töprengve (hosszú megbeszélés után) oda lyukadunk ki, hogy az
irodaház vezetıségétıl elkérjük nekik a földszinti termet. Lilla felhívja LM-et, akiknek megfelel ez
a felállás.
4. Az ÖKI V. 9-ére konferenciát szervez egy új ifjúsági portálról, melyre Márton mégsem megy el.
További részletekért, kérjük, érdeklıdjék a fejlécen szereplı elérhetıségeinken!
(1/2. oldal)

A Mevisz 2009. április 20-i elnökségi ülésének jegyzıkönyve
Más sem, de az ötlet (és a megvalósulása) érdekel bennünket.
5. Próbálunk megfelelı hétvégét találni a puttonyos autó bérléséhez (egyelıre sikertelenül).
[19:00 Dobó D. el.]
6. Az NCA pluszpénz határidıre történı elköltése érdekében a jelenlévık kiosztanak maguk között
néhány feladatot, a maradékot Lilla sürgısen tegye közkinccsé!
7. A baleseti sérült fiatalok (8 kerekesszékes rögbis fiú) táborával kapcsolatban Orsi hamarosan
felhívja ME-t.
8. Á. a Marcziról alapítványt tervez életre hívni egy lakóotthon létrehozása érdekében. Orsiban
felmerült a gondolat, hogy ez jól illeszthetı a Mevisz bárkaházas álmaihoz. Péter szerint nagyon
nem; mások szerint miért ne, kapcsolatot felvenni nem árthat.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2009. május 12-e (kedd) 17 órára összehívja,
- megköszöni a részvételt, és az ülést berekeszti [19:15].
Néhányan távoznak. A maradók – többségükben – buzgón folytatják a borítékolást, szervezik a
hétvégi tábortalálkozót; továbbá a Mevisz (és néhány céljának) lényegét érintı, komoly, néha
feszült beszélgetés zajlik.
Ez a jegyzıkönyv kettı (2) számozott oldalból áll.
Budapest, 2009. május 4.
(aláírások)
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