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1. Pénzügyek

Vanó Lilla elmondja, hogy az előző ülés óta csak a túrára költöttünk, ami
10.000 Ft körüli összeget jelent. A résztvevők 16x300 Ft-ot fizettek, ami a
költségeket nem fedezte teljesen.

2. Programok
Vanó Lilla elmondja, hogy a fizikus túrán 16-an vettek részt, és volt 2 tanár is. A
túra hossza 12 km volt, az utána lévő esti közös vacsoránál pörköltöt ettek.
Vanó Lilla javasolja, hogy legyen egy túra ősszel is. Rácz Gergely szerint
összeköthetnénk a közgyűléssel, vagy a Budapesti Hétvégével, egy fél napos
túrával. Vanó Lilla szerint fél napra nem érdemes, de támogatja az ötletet.
Sveiczer András elmondja, hogy a plakát kb. 4000 Ft-ba került.
Rácz Gergely ismerteti a Tea és Kex eseményen történteket. A hibákat már
megbeszélték, azokat megpróbálják a következő eseménynél kiküszöbölni.
Elmondja, hogy sikerült előadókat szerezni, és a teremfoglalás is folyamatban
van. Rácz Gergely továbbá hozzáteszi, hogy nem látja értelmét, hogy
csoportba tegye ki az eseményt, mert ott túl sok már a hirdetés és a reklám.
Vanó Lilla elmondja, hogy a Biofiz buli eredetileg 21-ére volt megbeszélve, de a
tervezett helyszín ekkor foglalt volt. Az esemény így 27-én kerül
megrendezésre a Hétker sörözőben, ahova már lefoglalták a helyeket. Terv
szerint a belépés karszalagos lesz, de olcsó, és lesz DJ. A kérvény április 18-án
lesz leadva, csak ezután kezdenénk meg az esemény hirdetését, amire így 9
napunk lenne. A pályázat alapján szabnánk meg a belépési árakat. Vanó Lilla
elmondja, hogy Rácz Gergelyt kérte volna meg, hogy segédkezzen fizikus
részről a szervezésben. Berekméri Evelin felveti az ötletet, hogy ez legyen a
felező buli.
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Rácz Gergely ismerteti a Fiziqs Foci esemény terveit. Elmondja, hogy a
pályázatot leadták, a pálya a miénk, viszont az egyéb kiegészítők, pl. labda
még nincsenek letisztázva. A jelentkezési felületet Szánthó Lénárd készítette el,
a plakát pedig Sveiczer András feladata volt, már ki is van helyezve. Rácz
Gergely továbbá elmondja, hogy az esemény teljes menete megvan már, csak
a bevásárlást kell elintézni.
Vanó Lilla ismerteti a LEN terveit. Minden évben szokott lenni fizikus sátor, ahol
kísérletezni szoktunk, de még nem lehet jelentkezni civil faluba. Lesz egy
Doodle, hogy ki mikor ér rá, kik tudnának kísérletezni.
Rácz Gergely ismerteti a Matfiz bográcsozás terveit, de azok kicsit módosultak
a résztvevők miatt. Időpont május 13-án, 16-18 órai kezdettel lett volna a
KCSSK-ban. Jó idő esetén kiülős program volt a terv, de szükséges volna egy B
terv is rosszidő esetén. Vanó Lilla elmondja, hogy épp a bográcsozás volt a cél,
amire válaszként Rácz Gergely felveti, hogy lehetne most másféle buli, és mivel
a matekosok is halasztanák az eseményt, részünkről is hasonló cselekedetet
javasol, ez esetben pedig ők tudnának helyet foglalni. Rácz Gergely továbbá
hozzáteszi, hogy csináltathatnánk kitűzőket, mert szokott lenni, ez is lehetne az
ő feladatuk, s végén a költségeket közösen rendezzük. Berekméri Evelin ekkor
hozzáteszi, hogy az alapítvány most már szigorúbban veszi a támogatásokat,
már a projektnapot sem támogatták. 7000 Ft/fő támogatást adtak, de csak
hárman jöttek el.

3. FÓKA
Biricz András elmondja, hogy a héten elmaradnak az órák, mert a gólyák Tortúrára mennek.
Vanó Lilla a következő elnökségi ülésre kéri a végleges FÓKA plakáttervet, mert
szeptemberben már ki kell tenni. Biricz András szerint már korábban is ki lehet.
Berekméri Evelin ehhez hozzáteszi, hogy a plakáthoz a szöveget újra kéne
gondolni, és a honlapon lévő FÓKA szövegét is javítani kellene. Vanó Lilla Biricz
Andrást bízza meg a szöveg átfogalmazásával, és kéri, hogy a kész szöveget
küldje el Rehó Richárdnak.

4. Pólók, ajándéktárgyak
Sveiczer András elmondja, hogy Maróti János Endre írt a cégnek 3 e-mailt,
ahonnan a pólókat szeretnénk rendelni, de még nem válaszoltak, nincs új infó.
Vanó Lilla megkérdezi az ülést, hogy van-e valakinek bögremintához ötlete.
Szerinte idén még nem lesz a bögrés terv megvalósítva, de tervezhetnénk.
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5. Honlap
Rehó Richárd elmondja, hogy a pólórendelői felület még készül, mivel
alábecsülte a fejlesztési időt. Szánthó Lénárddal dolgoznak rajta, az elkészülés
időpontja még nem biztos.
Rehó Richárd kéri Kenéz Zoltánt, hogy írja meg a bemutatkozó szövegét, a
képkészítést pedig megbeszélik, mikor oldják meg.
Rehó Richárd továbbá elmondja, hogy régebben beszélt Tóth Petra Szandrával,
hogy ha lesz tartalom az oldalukon, akkor az EHB oldalán legyen hirdetve, amit
ő kér. Így az EHB honlapján is megjelenhetne más tartalom, és az ő honlapjuk is
lenne hirdetve. Az ülés ezt egyhangúan támogatja.
Rácz Gergely elmondja, hogy a hétfői hírlevél ki lett küldve, de valamilyen hiba
miatt nem érkezett meg a címzettekhez, csak az EHB tagoknak. Az indok
ismeretlen, Szánthó Lénárd írt a rendszergazdáknak, hogy megoldják a
problémát. Berekméri Evelin szerint lehet, hogy a kari frissítés volt az oka, mert
néhány levelezőlista törlésre került. Vanó Lilla elmondja, hogy ellenőrizni kell a
miénk létezik-e még.

6. Egyéb
Sveiczer András szerint beírhatnánk az elnökségi üléseket a közös naptárba, de
ehhez a naptár folyamatos frissítésére volna szükség.
Berekméri Evelin elmondja, hogy elindult a képviselőjelentkezés, ehhez az
embereknek szavaznia kell. 25%-os részvételt kell elérni, hogy érvényes
legyen, emiatt hirdetni kell az embereknél.
Berekméri Evelin röviden ismerteti a gólyatáborral kapcsolatos információkat.
Vanó Lilla lezárja az ülést 20:34-kor.
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