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EMLÉKEZTETŐ
Időpont:

2019. január 18. (péntek) 9:00

Helyszín:

Budapesti Európai Ifjúsági Központ (1024 Budapest, Zivatar u. 1.)

Résztvevők: Farkas Dániel

ellenőrző bizottsági tag

Gál-Esztegár Zádor

elnökségi tag

Gresu Gergő

elnökségi tag

Haraszti László

ellenőrző bizottsági elnök

Hegedűs Imre

elnök

Ribling Tamás

elnökségi tag

Szalai Attila

elnökségi tag

Varga Ákos

elnökségi tag

Az emlékeztetőt készítette: Hegedűsné Stion Éva
A következő elnökségi ülés: még nem tisztázott
Hegedűs Imre elnök megállapítja, hogy az elnökség határozatképes. Az elnökség egyhangúan
elfogadja a napirendi pontokat, módosítási javaslatot nem tesznek.
1. napirendi pont – Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
Hegedűs Imre elnök ismerteti az elmúlt időszak fontosabb eseményeit, melyek az egyesület
működésében fontos szerepet játszottak. Beszámol a 2018 szeptembere óta lezajlott
megbeszélésekről, ülésekről, az egyesület által szervezett rendezvényekről. A napirendi ponthoz
kérdés nem érkezett, az elnökség egyhangúan elfogadta.
2. napirendi pont – Pénzügyi beszámoló
Hegedűs Imre ismerteti az elmúlt időszak pénzügyi beszámolóját. A napirendi ponthoz kérdés nem
érkezett, az elnökség egyhangúan elfogadta.
3. napirendi pont – 2019. I. félévi program


Tavaszi Vezetőképző: a rendezvény helyszínéül Miskolcot választotta az elnökség. A
vezetőképző tervezett időpontja: 2019. április 5-7. A szállás leegyeztetéséért Hegedűs Imre
és Farkas Dániel felelős. A rendezvényért felelős elnökségi tag: Gresu Gergő. A plenáris
ülés tervezett témája a szociális ösztöndíj igényléséhez való adatbekérés. A szakmai blokkok
erre épülnének, workshop jelleggel az intézmények szociális rendszere lenne a téma, illetve
2*3 órás tréninget szerveznének a workshop iránt kevésbé érdeklődő hallgatóknak.



FEKOSZ Túra: a túra tervezett időpontja 2019. április 14., helyszín a Gödöllői-dombság.
A túra felelőse Hegedűs Imre. Idén 2 távon indítanák a jelentkezőket. Az útvonal bejárását,
és a hozzá kapcsolódó operatív feladatok ellátását Hegedűs Imre vállalta.



Adománygyűjtés: a korábbi évekhez hasonlóan idén is gyűjtést szervez az egyesület Böjte
Csaba árváinak. A gyűjtés lebonyolításáért Virág Viktória elnökségi tag felel.



Szenior találkozó: a szervezést Haraszti László vállalta. Konkrét időpont és helyszín nincs,
de 2019. augusztusa előtt kell megszervezni. A találkozónak Ribling Tamás helyszínt is
biztosítana.
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 30 éves a FEKOSZ programsorozat: az első nagyobb rendezvényt a Szent István
Egyetem Kollégiumában rendeznénk meg, a szervezet első elnökségi ülésének
évfordulóján, 2019. április 15-én. A programsorozat zárásaként, 2019. decemberében sor
kerülne egy gálaest megszervezésére, ahol a szervezet díjazná az elmúlt 30 évben a
szervezetért sokat dolgozó tagokat. A volt elnökök jelölhetnének még egy személyt, akik
kiemelkedő munkájukkal kiérdemelték az elismerést. A gálaest tervezett helyszíne a
KCSSK lenne.


Hallgatói Vezetők Kollégiuma: a helyszínt Farkas Dániel ellenőrző bizottsági tag egyezteti,
szabad terem függvényében választunk időpontot. A tervezett program: egy plenáris ülés
keretében ismeretek átadása a hallgatói vezetőknek a kollégium életét befolyásoló
szabályzatokról, majd ezt követően workshop jellegű foglalkozás a plenáris ülésen
elhangzottakról. A plenáris ülés levezénylését Ribling Tamás elnökségi tag vállalta.



Észak-nyugat magyarországi régiótalálkozó: Haraszti László, Szalai Attila és Varga Ákos
egyezteti a találkozó időpontját, melyet legkésőbb 2019. február 10-én ismertet az
elnökséggel.



Küldöttgyűlés: a küldöttgyűlést a vezetőképző időpontjában tartanánk meg. Felelőse
Hegedűsné Stion Éva irodavezető.

4. napirendi pont – 30 éves a FEKOSZ
Hegedűs Imre ismerteti a rendezvénysorozat részletes programtervét.
5. napirendi pont – Egyebek
Ebben a pontban rendszerezi az elnökség a következő fél év programjait, a tagkollégiumokkal
kapcsolatos teendőket, a pályázatokat, projekteket, a szakmai működéssel kapcsolatos tennivalókat.
A napirendi ponthoz kérdés nem érkezett, az elnökség egyhangúlag elfogadta.
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