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Az elnökség egyöntetűen tanácskozási jogot szavaz Horváth Balázsnak
Az elnökség tagjai megszavazzák, hogy a jegyzőkönyvet Tuhári Richárd
általános elnökségi tag vezesse, majd a jegyzőkönyvet a titkár, Juhász Nikolett
véglegesítse.

1. Pénzügyek

Vanó Lilla elmondja mennyi pénz van a kasszában.

2. Programok

Rácz Gergely beszámol a Budapesti Hétvége programtervéről, köztük az
élményfürdőről, és az egyéb esti elfoglaltságokról.
Az ülés a Fiziqs Foci időpontjáról beszél, eddigi javaslat az időpontról: április 23,
szombat.
Berekméri Evelin beszámol az egyéb, más karokkal közös bulitervekről, köztük
egy barátságbuliról. Szerinte fel kell mérni, mekkora erre, illetve egy felező
bulira az igény.
Vanó Lilla a tél végi programok közé javasolja a korcsolyázást, ennek a
helyszíne még nem tisztázott. Ehhez a programhoz Székely Gellérttel kell
felvenni a kapcsolatot.
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Ezután szóba kerül a mentorrendszer, mentorfelelős, a Mafihe, az EHB és a
BYMS.
A Bevonót februárra tervezik, egy csütörtöki napra.
Vanó Lilla elmondja, hogy a Fiziqs Túra március 23-án lesz, a tavaszi szünet első
napján.
Ezután az elnökség a színházi látogatásokról szavaz.
Rácz Gergely elmondja a Tea és Kex terveit. Az esemény márciusban és
áprilisban lesz, először Györgyi Gézával, majd Ispánovity Péter Dusánnal.
Az elnökség ezután az új tagok Fizaktív csoportba és levelezési listára való
felvételéről beszél.

3. FÓKA
Biricz András elmondja, hogy a vizsgaidőszak alatt nem történt említésre
méltó. Begyűjtötte a jelentkezéseket, még pár hét kell, mire elindulhatnak az
órák, addig végzi az igényfelmérést.

4. Pólók, ajándéktárgyak
Sveiczer András elmondja, hogy minden kedvelt modellből kell egy szita. A
pólók várható ára 1500-2000 Ft. Ezek után az elnökség a hírlevélről beszél,
amibe a tervek szerint bekerülhet a pólórendelés is.

5. Honlap
Rehó Richárd elmondja, hogy még szükség van Kenéz Zoltán bemutatkozó
szövegére és fényképére a honlaphoz.
Rehó Richárd elmondja, hogy a honlap aktualizálása folyamatban van, a
legfontosabbak a naptár és a pólórendelés felülete.

6. Egyéb
Horváth Balázs, BYMS titkár bemutatkozik. Elmondja, hogy a Budapest Young
Minds tagokat bővíteni, frissíteni kéne. Elmondja, hogy az Európai Fizikai
Társulattal vannak kapcsolatban, és hogy egyéb kapcsolatokat is erősíteni kell.
Elmondja a jövőbeli tervezett projekteket, köztük a Fizika Mindenkié (április 16.)
eseményt, és a karriernapot, ahol lennének céglátogatások is. Ezután
bővebben beszámol magáról a szervezetről, amikor felvetül a közös vezetőség
ötlete. A szervezetben mindenképpen a szorosabb személyi kapcsolatok
ápolása a cél.
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Berekméri Evelin a tisztségviselők, képviselők és tisztségviselők általi
értékeléséről számol be. Felvetődik, hogy nem látnak bele eléggé az ő
munkájába, kérdése: Megírhatja-e az itt történteket a beszámolójában. Ezután
a Mafihe EHB és TTK HÖK együttműködéséről van szó.
Vanó Lilla a raktártakarítást péntekre vagy szombatra tervezi.
Juhász Nikolettel közösen pedig intézkedni fognak a rendszeres közéleti
pályázatokkal kapcsolatban.
Vanó Lilla lezárja az ülést 21:27-kor.

Budapest, 2016. február 08.
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