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Emlékeztető

a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2010. június 24. 10.00

Helyszín: ÓE Bánki Donát Kollégium (1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.)

Résztvevők: Balogh József
Birnbaum Helga
Boda Attila
Haraszti László
Milanovits Richárd
Németh Ádám
Novák János
Nyerges László
Visnyei László

elnök
elnökségi tag
régióvezető
ellenőrző bizottsági tag
irodavezető
elnökségi tag
elnök
elnökségi tag
ellenőrző bizottsági elnök

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd

A következő elnökségi ülés: 2010. július 13. (kedd) 13.00
ÓE Bánki Donát Kollégium (1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.)

1. Elnöki beszámoló
Novák János beszámolt, hogy a Küldöttgyűlés óta sok esemény nem történt a szervezet életében. 
A Küldöttgyűlés rendben lezajlott, az új tisztségviselőket megválasztották.

2. Pénzügyi beszámoló
Milanovits Richárd beszámolt az aktuális pénzügyi helyzetről  az előzetesen kiküldött anyagok 
alapján. A tagdíjszámlák közül már csak pár darab vár kiegyenlítésre, a többinél ez már megtör-
tént. A kérdéses tagkollégiumok ügyintézésével az Elnökség Novák Jánost bízta meg.

3. Az új tisztségviselők bemutatkozása
Az új tisztségviselők bemutatkoztak. Ezt követően a régi tisztségviselők is bemutatkoztak.

4. A 2010-es évi költségvetési pályázat
Birnbaum Helga vállalta, hogy az irodavezetővel elkészítik a teljes pályázati anyagot a Nemzeti 
Erőforrások Minisztériuma számára, majd az Elnökség jóváhagyása után el is juttatják a megfelelő 
helyre, július 1-i határidővel.
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5. A sportkupa elszámolása
Az Elnökség áttekintette az irodavezető által készített pénzügyi összefoglalót a sportkupáról. 

6. 2010. második féléves programok
Az Elnökség az alábbi programtervezettel számol a második félévre:

• KVK – Győr – október közepe

• őszi találkozó – idén elmarad

• asztalitenisz kupa – Budapest – november eleje

• vezetőképző – november közepe, vége

◦ Birnbaum Helga utánakérdez a gödöllői lehetőségeknek

• elnökségi ülések – havonta legalább egyszer

7. Egyebek
Nem volt érdemi történés.


