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Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd
A következő elnökségi ülés: egyelőre nem tisztázott

1. Elnöki beszámoló
Novák János és Milanovits Richárd tájékoztatott a 2010-es évi működési támogatást igénylő pályázat státuszával és benyújtásával kapcsolatban.
Az elnök beszámolt a múlt hétvégén lezajlott régiótalálkozóról is, és megköszönte a meghívást.

2. Pénzügyi beszámoló
Milanovits Richárd beszámolt az aktuális pénzügyi helyzetről. Az előző elnökségi ülés óta sok
változás nem történt, néhány tagdíjszámla érkezett csupán be.

3. 2010. évi költségvetés
A jelenlegi pénzügyi helyzetet tekintve a FEKOSZ működése (irodabérlet, irodavezető bére, köny velési díj, telefonszámlák, postaköltségek) az idei (2010-es) évre megoldott. Ezen felül sajnos
sok plusz forrással a szervezet nem rendelkezik.
A Diákhitel Központ Zrt. támogatása az idei évben kérdéses, ugyanis nem feltétlenül lesz nagy
rendezvényünk, ahol meg tudnának jelenni.
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4. Őszi Találkozó
Birnbaum Helga tájékoztatott a kikalkulált árajánlatról egy gödöllői őszi találkozó esetén. Három
napos program esetén 14.000 Ft, két napos program esetén 11.000 Ft részvételi díjjal érdemes
számolni.

Az Elnökség felkérte Helgát, hogy próbáljon faragni a borsos szállásdíjból, hogy a részvételi díj

önköltségi árát 10.000 Ft-ra lehessen szorítani. Ezen kívül felkérte Helgát és Haraszti Lászlót,
hogy a héten állítsanak össze egy részletes költségvetést a két napos és a három napos programra (valamint az őszi vezetőképző programjára is), és publikálják azt az elnökségi levelező listára

július 20-áig. A szavazást elektronikusan fogja elvégezni az Elnökség július 26-áig, ennek koordinálására az irodavezetőt kérték fel.

Ha nem sikerülne a szállásdíjon faragni, akkor négy lehetőség merült fel: a találkozó mellőzése,

veszprémi vagy budapesti helyszínen való megtartása, illetve a vezetőképző és az őszi találkozó
összevonása.
A döntést az Elnökség a következő elnökségi ülésre napolta.

5. Második féléves programterv
Az Elnökség az alábbi nagyvonalú programtervet állította össze a 2010-es év második felére.
•

Elnökségi ülés – szeptember eleje, közepe – Budapest

•

Őszi találkozó – október eleje – Gödöllő vagy Budapest (kérdéses)

•

KVK -október közepe – Győr (Apáczai napok)

•

Elnökségi ülés – október közepe – Győr vagy Budapest

•

Asztalitenisz kupa – november eleje – Budapest

•

Elnökségi ülés – november eleje – Budapest

•

Vezetőképző – november közepe, vége – a helyszín nem tisztázott

•

Évzáró elnökségi ülés – december eleje – Budapest

6. Egyebek
Az Elnökség felkérte Novák Jánost, hogy vegye fel a kapcsolatot a budapesti kollégiumigazgatókkal, és fontolja meg a lehetőségét egy budapesti régió újraépítésének. Ugyanezt kellene Szegeden
is szorgalmazni, azonban erre alkalmas személyt is keresni kell.

Ezen kívül pedig szorgalmaztak egy találkozót dr. Seifert Tiborral. A találkozóra kijelöltek szemé lye még nem tisztázott, később kerül megbeszélésre.

Boda Attila beszámolt a régiótalálkozón történt eseményekről.
Az Ellenőrző Bizottság július 21-én kerít sort az iroda és az irodavezető éves ellenőrzésére.
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Felvetődött egy új programterv is a paletta színesítésére: „Ki mit tud”. A részletek később kerülnek kidolgozásra.

