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Emlékeztető
a FEKOSZ elnökségi üléséről
Időpont: 2007. november 16.
Helyszín: Debrecen, Böszörményi út 140. (DE ATC Veres Péter Kollégium)
Jelen voltak:
Bogár Eszter, Haraszti László (EB), Korb Veronika (EB), Leskó Róbert, Novák János, Szabó
Péterné Pataki Ágnes, Szöllősi Tibor, Vinkovich Éva, Visnyei László (EB).
Az elnök köszöntötte az elnökségi ülésen megjelenteket, hat elnökségi tag és az Ellenőrző Bizottság három tagja volt jelen. Ezt követően az elnök javaslatot tett a tanácskozás menetére. A
javaslatot az Elnökség elfogadta.
1. Elnöki beszámoló
Az elnök úr kifejtette a FEKOSZ tagsági rendszerével, valamint a szponzorációval
kapcsolatos ötleteit, melyek szerint: a mostani tagkollégiumi rendszer mellett (melyben
az adott FEKOSZ-tagkollégiumok lakói is FEKOSZ-tagok) engedélyezni kellene az
egyéni tagságot is, mely első körben egy virtuális tagság lenne és egy tagsági kártya
járna hozzá. A jövőben ez alá akár egy partneri kedvezményhálózatot is lehetne építeni
(mint a diákigazolványoknál).
Az idő rövidsége miatt az elnökség egyelőre nem döntött az elképzelések sorsáról, a
következő elnökségi ülésig a levelezőlistát jelölték meg fő kommunikációs eszköznek.
2. Jövő évi programok tervezése
Leskó Róbert az alábbi elképzeléseit vázolta: A jövő évi programokat négy főcsoportba
lehet osztani:
1. Országos szakmai programok
1.1. Projektek
a) Nyári/őszi találkozó
b) Országos (Nemzetközi) Kollégiumi Konferencia
•
Stratégiai szekció
•
Állami kollégiumi stratégia munkacsoport
•
Alternatív munkacsoport
•
Nemzetközi munkacsoport
•
…
•
Üzemeltetési szekció
•
Műszaki munkacsoport
•
Gazdasági munkacsoport
•
…
•
Hallgatói ügyek szekció
•
Önkormányzati munkacsoport
•
Szociális munkacsoport
•
Kulturális munkacsoport
•
…
1.2. Kampányok
a) KVK
b) Vezetőképző
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2. Regionális szakmai programok
2.1. Régiótalálkozók
2.2. Régióhétvégék
3. Országos kulturális és sportprogramok
3.1. Országos Kollégiumi Focikupa
3.2. Országos Kollégiumi Kosárkupa
3.3. Szakmai Pályázatok
3.4. Országos Kollégiumi Szépirodalmi Pályázat
3.5. Országos Kollégiumi Könnyűzenei Pályázat
3.6. Országos Kollégiumi Szépségverseny
3.7. Országos Kollégiumi Sportnapok
3.8. ...
4. Regionális kulturális és sportprogramok
4.1. A 3. csoporthoz hasonló, de regionális rendezésű programok
4.2. Helyi kollégiumi hagyományok ápolása/kiterjesztése
Az idő rövidsége miatt az elnökség egyelőre nem döntött az elképzelések sorsáról, a
következő elnökségi ülésig a levelezőlistát jelölték meg fő kommunikációs eszköznek.
3. Minisztériumi támogatás felhasználása
Az elnökség úgy határozott, hogy a támogatás felhasználási idejének szűkössége,
valamint az irodai eszközök elavultsága miatt még ebben az évben az alábbi eszközök
beszerzésére kerül sor:
•
multifunkciós lézernyomtató
•
digitális diktafon
•
hordozható számítógép
Mivel a szervezet reprezentációs anyagaiból is eléggé csínján bír, így jegyzettömb,
nyakba akasztó és táska gyártatásáról is döntés született.
4. Nyári/őszi találkozó
5. Egyebek
Az ülés zárása
Az elnök megköszönte az ülés résztvevőinek az eredményes munkát, majd bezárta a
tanácskozást.
Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd irodavezető

