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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták:
2009. május 12. (kedd) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık (az ülés kezdetekor):
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Osváth Szabolcs (elnökségi rendes tag), Zólyomi
Anna (elnökségi második póttag);
Tanácskozási joggal: Koltainé Somogyi Lilla (irodavezetı), Pethı-Udvardi Andrea, Halasi
András és Kiss Csaba.
Az ülés elıtt közgondolkodás zajlik a táborvezetıi feladatok átadásáról. Oda lyukadunk ki, hogy
elsısorban a leköszönı táborvezetı keressen utódot, elsısorban a saját táborából – ha a kiszemelt
utód másik táborba (is) jár, akkor a két táborvezetı egyeztessen.
A levezetı elnök (Györe Dániel elnök)
- megnyitja az ülést [17:30], és köszönti a résztvevıket,
- felkéri Andreát egy rövid ima elmondására (ı a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Andreát és Lillát annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva.
Az elnökségi ülésen a következıkrıl esik szó:
1. (Lilla:) LM-ék még nem foglaltak le konkrét idıpontot, de a házban már tudnak róluk.
2. (Lilla:) Az NCA bónuszpénz elköltése folyamatban van.
3. Puttonyos autót Berci sem akar bérelni, de Andris szerint sem felel meg a céljainknak.
4. (Lilla:) Nem nyertünk a BB pályázaton, de a Sas-hegyes program napirenden marad (Márton).
[Közben: 17:52 Bence Orsolya érkezik.]
5. A „rögbis fiúk táborát” szervezı hölggyel Orsi tartja a kapcsolatot (van rá kb. félmillió forint).
6. (Lilla:) Elkészült a 20 példány (azaz 40 kötet) Braille Új Ének. „Ezt nektek is látnotok kell!” (HJ)
7. (Lilla:) A vaktáborosok a saját igényeikhez illeszkedı honlapot szeretnének, nem feltétlenül a
Mevisz honlapján. Ekkor némi töprengés következik a Mevisz-honlap nehézkességérıl (pl. többen
hiányolnak 2 évesnél frissebb képeket). [Közben: 18:15 Koltai Péter érkezik.]
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A Mevisz 2009. május 12-i elnökségi ülésének jegyzıkönyve
8. Csabi és Orsi néhány példányban szétosztják a Vadvirág lakóotthon koncepcióját (mellékelve).
Ezt követi egy kb. 1 órás megbeszélés, melynek témája Péter és Szabolcs számára nem világos, de
Orsi hasznosnak és elıremutatónak értékel.
Érdekességképpen megjegyezhetı, hogy a levezetı elnök (az Asz. XIII. 9. szerinti jogkörében, de
valószínőleg a Mevisz történetében elıször) egy idı után a téma lezárására kéri a felszólalókat:
„Lépjünk már tovább!”; egy jelenlévı pedig idıkeret bevezetését veti fel. [Közben: 18:50 Zólyomi
Anna távozik.]
9. (Lilla:) A gesztenyefát lepermetezték atka ellen, de jött az esı és lemosta, ezért holnap újra
lepermetezik. I. n. beszélt a sz.-dal. Várhatóan pünkösdkor megyünk kerítésezni.
10. A közhasznúsági jelentéssel Lilla (3 adat híján) elkészült.
11. Péter néhány példányban kiosztja, majd ismerteti a zárszámadás és a költségvetés tervezetét
(mindkettı mellékelve).
12. Lilla vegyen (folytonosan) 30 napos matricákat a HEC-nek.
13. Dani mesél néhány horrortörténetet a csontvázakról, majd órájára pillant [20:15], és elszalad.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- bejelenti, hogy a május 26-i közgyőlésig további elnökségi ülést már nem hív össze,
- megköszöni a részvételt, és az ülést berekeszti.
Szedelıdzködés közben a jegyzıkönyvvezetı megjegyzi (a másik szokásos jegyzıkönyvvezetı
pedig nagyon egyetért), hogy az ı élete (de talán másoké is) könnyebb lenne, ha a terjedelmesebb
elıterjesztéseket nem az ülésen látnánk elıször, hanem (amennyiben mód van rá) korábban
megkapnánk elektronikusan.
Ez a jegyzıkönyv kettı (2) számozott oldalból áll.
Budapest, 2009. május 25.
(aláírások)
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