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Emlékeztető
a FEKOSZ elnökségi üléséről
Időpont: 2007. október 19.
Helyszín: Győr, Cuha utca 18-20. (NYME Apáczai Kar Kollégiuma)
Jelen voltak:
Balogh József, Boda Attila (régióvezető), Bogár Eszter, Haraszti László (EB), Leskó Róbert,
Novák János, Szabó Péterné Pataki Ágnes, Szöllősi Tibor, Vinkovich Éva, Visnyei László
(EB).
Az elnök köszöntötte az elnökségi ülésen megjelenteket, hét elnökségi tag és az Ellenőrző Bizottság két tagja, valamint egy meghívott volt jelen. Ezt követően az elnök javaslatot tett a
tanácskozás menetére. A javaslatot az Elnökség elfogadta.
1. KVK Győr
Az elnökség sikeresnek ítélte a rendezvényt, s örömmel látta, hogy nem csak FEKOSZtag kollégiumok képviseltették magukat, hanem számos más intézmény is.
2. Elnöki beszámoló
3. Hallgatói tagozat megalakulásának előkészületei
Az elnökség egy hallgatói hálózat alapítását helyezte kilátásba, melyen keresztül az
egész országban el lehet érni a hallgatókat, mozgósítani lehet őket egy-egy sport- vagy
más szabadidős esemény kapcsán. A hallgatói hálózat tagjai olyan aktív személyek
lennének (nem feltétlenül hallgatók), akikkel a hallgatói hálózat koordinálásával
megbízott elnökségi tag akár napi szinten kapcsolatot tud tartani, s gördülékeny munkát
tud végezni.
A hallgatói hálózat előkészítésével, kiépítésével az elnökség Szöllősi Tibort bízta meg,
Tibor munkáját Bogár Eszter és Vinkovich Éva segíti majd.
4. Vezetőképző (Debrecen)
A tábor kétnapos lesz, és november 16-17-én fog lezajlani. Az 5000 Ft-os részvételi díj
magában foglalja a négy étkezést (ebéd, vacsora, reggeli, ebéd) is. Péntek délután a
Debreceni Egyetem Mentálhigiénés Csoportja által vezetett csoportfoglalkozást
követően Az igazi da Vinci kiállítást tekintik meg a résztvevők. Este vetélkedő,
mulatság, majd másnap a kollégista hallgatók jogairól, kötelezettségeiről és
érdekérvényesítési lehetőségeiről tart plenáris ülést, majd konzultációt dr. Kádasi Tibor
és Borbás József.
A kollégiumok 2 főt delegálhatnak, valamint 3 póttagot, ha nem sikerül feltölteni első
körben a rendelkezésre álló helyeket.
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5. Egyebek
Tagsági nyilatkozatok
Az elnökség úgy határozott, hogy a 2008. évi tagsági nyilatkozatok kerüljenek
kiküldésre az összes kollégium számára, legkésőbb november 15-ig. A
nyilatkozatok végső beérkezési határidejének december 15-ét jelölte meg.
Honlap
Az elnökség megbízta Milanovits Richárdot a fekosz.hu domain regisztrációs,
valamint a hozzá kapcsolódó tárhely ügyeinek intézésével.
Minisztériumi támogatás
Leskó Róbert tájékoztatott, hogy a 2008-as évre előirányzott 2 millió forint
minisztériumi támogatási szerződésének előkészítése elkezdődött, még a
hónapban be is fejeződik.
Kollégisták éjszakája
Az elnökség úgy döntött, hogy a november 28-án, Budapesten tartandó
rendezvényhez felhasználható a FEKOSZ név (FEKOSZ – Kollégisták
Éjszakája).
Az ülés zárása
Az elnök megköszönte az ülés résztvevőinek az eredményes munkát, majd bezárta a
tanácskozást.
Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd irodavezető

