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1. Pénzügyek
Tegnap megszámoltuk a kasszában található pénzt: 70 000 Ft körül állunk, amiből 20 000 Fttal tartozunk a Maﬁhének. Farkas Lili felvetette, hogy lehetne az irodában esetleg egy kishűtő,
amibe rendezvényekre vett ételt tárolhatunk és a szakot látogató hallgatók elhelyezhetnék ott
az ételüket. A végső vélemény az lett, hogy rövid időn belül kaotikussá válna, ki mit tesz bele,
és folyamatos takarítást igényelne, de alapvetően jó az ötlet. Második felvetés a ﬁzikus színház
kérdése: hogyan vesszük meg a jegyeket. A kérdést Szigeti Balázs és Meleg András megtárgyalta. Harmadik téma a pénzügyekhez kapcsolódóan: a vásárlások igazolásának rendszerét meg
kellene reformálni: a nyomtatásos táblázathoz hasonlóan be lehetne írni, mi mennyibe került
és mikor stb. Somogyfoki Réka fogja kitalálni ezt a megvalósítható, könyvelhető új rendszert.
Hegedüs Dávid a gazdasági tudnivalókról tájékoztatja az új elnökséget: hogyan kérjünk rendezvényekhez szükséges termékek vásárlásakor számlát. Valamikor el kellene mennie valakinek
a kasszában található régi papírpénzeket újakra váltani.

2. Programok
Vanó Lilla írt üzenetet Meleg Andrásnak, hogy tavaszra kellene tenni a MOEV-et. Így az összes
Maﬁhés program tavaszra tevődne. András kommunikált a többi helyi bizottsággal: Szegedre
most nincs alkalmunk elmenni, Debrecenről lehet szó. Lehetne ﬁzikus kirándulás: ennek időpontja még nem tisztázott. A TDK-hét: keressünk megfelelő előadót (Marx, Jedlik, ilyesmi
nagyságra számítunk), ezt le is kell majd foglalni. Két előadő között be kellene mondania valakinek, ki következik. Ez 2017. 11. 13-tól 2017. 11. 17-ig tartana. András deriválóbajnokságot
szervezne, és közben a Tea és Kex is alakul: meg kell szavaztatni meghívottat, és jól meghirdetni. Lehetne Bagoly Zsolt vagy Frei Zsolt. Erre olyan szavazást fogunk kiírni, amihez lehet
lehetőségeket hozzáadni.Ezt a TDK-hét utáni szerdára tervezzük (november 22-e). A deriválóbajnokság kísérleti jellegű esemény lesz, ezért nem akkora baj, ha nem jönnek el annyian. Jövő
hét csütörtökön vagy pénteken. Feladatokat ki kell majd találni, valamint azt is, akarunk-e
vetíteni mellé. November 5-e vasárnap, az ősziszünet utolsó napja: közös mozizás: Thor 3. Novemberben lehetne egy BME-vel közös túrát szervezni. November 26.: az első ﬁzikus színházra
alkalmas nap lenne. November 4.: ﬁzikus túra lesz. November 10.: Fizkémia barátságbuli.

3. FÓKA
Azon dolgozik a FÓKA-koordinátor Máthé Marcell, hogy az évfolyamcsomortokba kerüljön egy
naptár, amin feltűnően jelölhető, mikor mi lesz, így növekedésre számítunk, hányan jönnek el
rá. Jelenleg sok a jelentkező, aki tartana foglalkozást.

4. Pólók, ajándéktárgyak
Pesztránszki Mártonnal készül majd leltár a jelenleg itt lévő pólókkal, ajándéktárgyakkal, hogy
a honlapon frissíteni tudjuk.
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5. Honlap
Frissíteni kellene az elnökséget a honlapon: ehhez képeket kellene készítenünk. Kell majd
mindenkinek írnia szöveget magáról.

6. Egyebek
Gyakrabban kellene elmosogatni és rendet kellene tartani. A régi dokumntumokat ki kellene
dobálni.
Somogyfoki Réka 17:33-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2017. október 11.

Somogyfoki Réka
EHB Elnök

Farkas Lili
EHB Titkár
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