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Emlékeztető
a FEKOSZ elnökségi üléséről
Időpont:

2010. október 26. 10.30

Helyszín:

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

Résztvevők:

Balogh József

elnökségi tag

Blaskó Brigitta

elnökségi tag

Haraszti László

ellenőrző bizottsági tag

Milanovits Richárd

irodavezető

Visnyei László

ellenőrző bizottsági elnök

Boda Attila

Holczer Violetta
Novák János

régióvezető

ellenőrző bizottsági tag
elnök

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd
A következő elnökségi ülés: (nincs eldöntve)

1. Elnöki beszámoló
Az elnök beszámolt róla, hogy folyik a Campus Alkusz versennyel kapcsolatos előkészítés, valamint a kollégiumok megkeresése. A kollégiumok egy része már jelezte a részvételi szándékát
(egy másik része pedig nem kíván részt venni a versenyben).
Ezen kívül a héten felveszi a kapcsolatot a minisztériummal a vezetőképzőn tartandó plenáris
ülés előadójának ügyében.
Az Elnökség tagjai nyilatkoztak, hogy a múltkori elnökségi ülésen felvetett, a FEKOSZ jövőjét tag laló kötetlen beszélgetésre mely időpontok alkalmasak számukra. Az ülésen nem megjelent tagok e-mailben fognak nyilatkozni, ezt követően az elnök összesíti az időpontokat, és kihirdeti a
végleges időpontot és helyszínt.

2. Pénzügyi helyzet
Az irodavezető beszámolt az aktuális pénzügyi helyzetről az előzetesen kiküldött anyagok alapján. Hozzátette, a minisztériumi támogatás még nem érkezett meg, de a héten várható a számlá ra kerülése.
Felvette a kapcsolatot a Diákhitel Központtal, aki nyilatkozott: támogatni kívánja a vezetőképzőt,
minden bizonnyal a megszokott összeggel. Ennek pontosítása folyamatban van.
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3. 2011. évi költségvetés
Az Elnökség belátta: a jelenlegi alacsony minisztériumi támogatás mellett nem biztosított a szer vezet jövője. Amennyiben a minisztérium a 2011. évben is a 2010. évhez hasonló mértékű támo gatást biztosít, egyéb eszközökhöz kell folyamodni (költségvetési támogatás helyett NCA-támogatás, szponzorok, egyéb lobbitevékenységek). Ennek pontos megtervezésére akkor kerülhet sor,
ha fény derült a minisztérium 2011. évi támogatásának mértékére.

A költségvetés bevételének másik fő pillére a tagdíjbevétel. A 2011. évi tagdíjakat a korábbi évek
gyakorlata alapján már idén el lehet kezdeni begyűjteni a tagkollégiumoktól.

4. Asztalitenisz Kupa
Balogh József beszámolt az előkészületekről. Minden rendben van. A jelentkezések javarészt beérkeztek, a jelentkezési határidő ma van. A jelentkezettek száma eddig: 27 fő, várhatóan 40 fő
körül alakul a végleges létszám.

Az elnökségi tagoknak a gyülekező a helyszínen: 10.30, az irodavezetőnek: 10.00.

5. Vezetőképző – Gödöllő
Az első napi szekcióülések 40 percig tartanak majd egyenként, 15 perces szünetekkel megszakítva. Az Elnökség sorra vette a programpontokat és véglegesítette őket.

6. Egyebek
Az Elnökség úgy döntött, hogy a jövőképről szóló beszélgetésnek Novák Jánost és Haraszti Lászlót javasolja moderátornak. A pontos döntést későbbre halasztották. A tervezett témák:
•

az irodavezető munkaköri leírása,

•

a FEKOSZ költségvetése, jövőképe

•

a FEKOSZ következő elnöke.

