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Emlékeztető
a FEKOSZ elnökségi üléséről
Időpont:

2011. szeptember 30. 11.00

Helyszín:

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

Résztvevők:

Balogh József

meghívott

Boda Attila

régióvezető

Halmágyi Csaba

elnökségi tag

Holczer Violetta

ellenőrző bizottsági tag

Lukács Roland

elnökségi tag

Takács Gábor

elnökségi tag

Blaskó Brigitta
Dékány Donát
Haraszti László
Kádasi Tibor

Nyerges László

elnökségi tag
elnökségi tag
elnök

ellenőrző bizottsági elnök
elnökségi tag

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd
A következő elnökségi ülés: október 28. Győr (a KVK keretében)

1. Elnöki beszámoló
Haraszti László beszámolt róla, hogy az utolsó elnökségi ülés óta megtörtént a bírósági bejegyzés, az adminisztratív elnökváltás. Az aláírási címpéldány és a banki aláírók módosítása is megtörtént.

Az iroda költöztetése sikeresen lezajlott Lukács Roland, az irodavezető és két másik segítő segítségével. Azóta az irodavezető és az elnök rendet is rakott, így az átköltözés teljes mértékben
megtörtént.
Az elnök sajnálattal tudatta, hogy az őszi sportkupát ebben a félévben teremhiány, illetve a magas bérleti díjak miatt nem fogjuk tudni megszervezni, így az a következő félévre csúszik. Az El nökség tagjait arra kéri, addig tájékozódjanak egyéb bérleti lehetőségekről is a következő elnökségi ülésig.

2. Pénzügyi helyzet
Az Elnökség áttanulmányozta az irodavezető által előzetesen kiküldött pénzügyi anyagokat és
meghallgatta az elnök hozzájuk fűzött megjegyzéseit.

Azt javasolta, hogy a jövő évi tagdíjszámlák kiküldését időben kezdjük meg, lehetőleg október
még folyamán.
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Az elnök beszámolt, hogy az idei minisztériumi támogatás egyelőre függőben van, a következő
elnökségi ülésre ígért információkat.

3. Második féléves programok
• KVK
Győr, október 28. (péntek), az Apáczai-napok rendezvény keretén belül.
Vitafórum: Az új felsőoktatási koncepció kollégiumi vonatkozásai (a HÖOK, DOSZ és NEFMI (Hegmanné Nemes Sára) meghívásával).

Részvételi díj nem tagoknak: 2500 Ft/fő.
Ebben az esetben nem csak kollégiumigazgatókat, hanem diákvezetőket meghívunk.
A szervezet nevében Dékány Donát készít egy előzetes anyagot, koncepciót, ezt elfogadásra elküldi az Elnökségi levelezőlistára október 10-ig.
Balogh József vállalja a moderátori feladatokat.

• Pingpong kupa
Budapest, november 5 vagy 12.
Részvételi díj: 2000 Ft/fő, helyszín a szokásos helyen.
A szervezet maximum 100.000 Ft hozzájárulást tud adni.
A jövő hét közepén Balogh József felküldi az anyagot a levelezőlistára.

• Őszi találkozó / vezetőképző
November 18-20. vagy 25-27.
Halmágyi Csaba tájékoztatott, hogy Debrecenben nem lehetséges az őszi vezetőképző megszervezése, a jövő tavaszit tudják elvállalni.

Az Elnökség a jövő hét közepéig gondolkodik az új helyszínen, és a levelezőlistán megbeszéli a
továbbiakat.

• A továbbiak
A tavaszi sportkupa lehetséges helyszíneként Mosonmagyaróvár is felmerült, Nyerges László
megkérdezi a részleteit.

4. Egyebek
Dékány Donát beszámolt róla, hogy történt egy beszélgetés az elnökkel a FEKOSZ jövőjével,
missziójával kapcsolatban. Ezt követően közös gondolkozás kezdődött az Elnökség tagjai között.

