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Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Alapítva 1988-ban, közhasznú szervezet,
az International Association for Physics Students magyarországi tagja.

Jegyzőkönyv
a Magyar Fizikushallgatók Egyesületének ELTE Helyi Bizottságának
2010. November 28-án tartott Elnökségi ülése
Jegyzőkönyvvezető: Küszter Melinda
Időpont: 2011. November 28 du.18:00
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
Melléklet: Jelenléti ív
Jelen lévők száma: 9 fő
Napirendi pontok:
1. Pénzügyek
2. Programok
3. Pólók
4. Honlap
5. Egyebek

Napirendi pontokat egyöntetűen elfogaduk.
1.Pénzügyek:
65 ezer forint +12 euró a kasszában
gólyatáboros kölcsönt vissza kell adni (60 ezer forint) szavazás: egyöntetűen elfogadva, hogy két
részletben fizetjük vissza. (most 30 ezer forintot)
Szeptember óta: 28 új tag, kb 40 db pólót adtunk el.
2.Programok:
FÓKA:
Kornél: egy hónapos FÓKA ünneplésére bulit szervez. FÓKA-MÓKA :D (by Tina) 72 órás
szülinapi buli :)
Mikulás buli:
Anikó: AfriCafé le lett foglalva, érdemes lenne hajnali 2-3nál tovább maradni, erre kiadni pénzt.
Kornél: Laptop, zene kell.

Erik: Plakátot csinál csütörtökre.
Kornél: Italakció: sör+jäger.
Anikó: Ortvay után lesz, együtt kell reklámozni. (18-24 óráig)
Bence elvállalja a Mikulás szerepét.
Terem le van foglalva, teát előtte kell már főzni. Ropit még kéne venni.
Erik beszerzi a szaloncukrot.
AfriCaféban: Erik és Kornél, Ortvay-n: Anikó és Linda. Mikulás 8 körül megy át AfriCaféba
Lasertag: leszervezve, kihirdetve, jelentkeztek már 14-en.
Előadói Kör:
Anikó: egy héttel ezelőtt 23-an voltak, alig fértek el a teremben. Jövőhéten lesz, szerdán. Előadók
vannak: Meszéna Balázs és Kiss-Tóth Ágnes.
Foci:
Erik: telefonon nem talált, személyesen kell keresni.
Színház:
Anikó egész évre szeretné, ha Tina elvállalná ezt a feladatkört. Még átgondolja. Következő január
végén.
Beszélgetős est: Következő félévre halasztva.
Kb havonta érdemes. Néhány előadót javasolnak.
Planetárium:
csak 2-3 nem jött el, de tele volt a terem. Még lehetne majd ebben a félévben.
Póker:
Következő hétfőn lesz eszközhiány miatt. Limitált a jelentkezők száma.
3. Pólók:
Anikó: Vera által készített docs-ot kell frissíteni. Plusz egy doboz Physics rocks!-ost talált Tina.
Pólórendelős felület működik már.
Női pink Maxwell nagy siker volt, kéne utánrendelni, de nagytételben lenne érdemes. Most nem
lesz rá pénz, ezt majd legközelebb, nagyobb tételben.
Zi és Peti lekommunikálják a pólókészletet és a frissítést, honlap használatát.
4.Honlap:
Peti: lesz design, amint a Mafihések eldöntik, hogy mi legyen.. Ugyanúgy fog kinézni, mint a nagy
Mafihés honlap, csak saját tartalommal.
Lesz beljelentkező felület és híreket lehet szerkeszteni
Kornél: FÓKA honlapra igény jelzőt szeretne, hogy ne kelljen minden ilyesmiről emailt írni.
5.Egyebek:
Anikó a kommunikációról beszél, illetve annak hiányáról a levlistán. Peti szerint a kommunikáció
levlistán lassú. Facebook vagy chat kell ehhez.
Erik: csináljunk új tagsági listát, kulcsfelvételhez.
Kornél: SZMSZ változtatására vannak javaslatai. Tisztségviselők terén javasol változtatásokat.

Fóka-koordinátor pozíció bevezetését javasolja. Ezek megosztásra kerülnek és így nagyobb körben
megbeszélhetők.
20:00-kor Jófejű Anikó lezárja az ülést.

Az ülés berekesztve.
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