
Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

ELTE Helyi Bizottság
Elnökségi Ülés

Időpont: 2017. november 07. 18:10
Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A .

Melléklet:

• Jelenléti ív

Szavazati joggal jelenlevők száma: 8 fő

Napirendi pontok:

1. Pénzügyek

2. Programok

3. FÓKA

4. Pólók, ajándéktárgyak

5. Honlap

6. Egyebek
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1. Pénzügyek

Somogyfoki Réka, hogy a bevételek és a kiadások jobban nyomonkövethetőek legyenek, létre-
hozott egy Google Sheet-et.

2. Programok

A következő Tea és Kex sikerétől függően lehet ebben a félévben még egy.
Jövő héten TDK hetet tartunk, eddig 19 előadónk van. Az előadók jelentkezési határideje szer-
da, ezután beosztást készítünk, ki mikor ad majd elő. Hétfőtől csütörtökig ingyenes büfét kell
majd üzemeltetnünk, de kiteszünk majd egy "ha jól érzed magad" kasszát, hogy adakozhasson,
aki akar. Biztosítanunk kell az előadások gördülékenységét, és hogy biztosan legyen ott működő
projektor stb. Minden nap hétfőtől csütörtökig 18 órától kell ott lennie valakinek.

• Hétfő: Pesztránszki Márton, Tuhári Richárd

• Kedd: Somogyfoki Réka

• Szerda: Dobos Csenge, Farkas Lili

• Csütörtök: Meleg András

December 4-8-án téli iskola lesz nagyenergiás fizika témában, ezen a részvétel ingyenes.

3. FÓKA

Nem hangzott el érdemi beszámoló a FÓKA-koordinátor jelenlétének hiányában.

4. Pólók, ajándéktárgyak

Pesztránszki Márton ötlete: a nem eladható pólókat próbáljuk meg más Helyi Bizottságoknak
odaadni.
Az összes Helyi Bizottság által megzavazott mintákból új pólókat lehet majd rendelni, ötféle
póló lesz.

5. Honlap

Csináljunk minden elnökségi tagról képeket.
Tervezzük egy nagy közös MaFiHE-honlap létrehozását. Ezen majd a rendezvényeket, híreket
tudjuk majd aktualizálni.
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6. Egyebek

Mosogatás: sosincs tiszta bögre. Ajtót kellene raknunk a bögretároló szekrényre, hogy zárva le-
gyen, és csak mosva lehessen visszatenni, vagy pedig átcsoportosíthatnánk máshova az összeset,
hogy bejjebb kelljen jönni az irodába a bögrékért.

Somogyfoki Réka 18:42-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2017. november 07.

Somogyfoki Réka Farkas Lili
EHB Elnök EHB Titkár
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