Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
ELTE Helyi Bizottság
Elnökségi Ülés

Időpont: 2018. április 04. 15:10
Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A .
Melléklet:
• Jelenléti ív
Szavazati joggal jelenlevők száma: 7 fő
Napirendi pontok:
1. Pénzügyek
2. Programok
3. FÓKA
4. Pólók, ajándéktárgyak
5. Honlap
6. Egyebek
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1. Pénzügyek
A kasszában már nincs régi pénz, így nem kell külön figyelmet fordítanunk majd a lejáratukra.
Siker.
A közelgő Fizika Mindenkié 4.0-n plakáton hirdetjük majd, hogy az adó 1%át nekünk is fel
lehet ajánlani.
A gólyák társasjátékot szeretnének, és az az ötlet, hogy ha ők összedobnak, támogatjuk bizonyos
%-kal, és tarthatják az irodában.

2. Programok
A Tea és Kex: Katz Sándort nem találta meg Meleg András, pedig többsoron kereste, és hivatalos e-mail formájában is felkérte, de erre sem reagált. Az idő szűkössége miatt ezért András
máshoz fordult: Csordás Andrást kérte fel, aki a jövő hétre ígérte, hogy ráér. Elsődlegesen a
csütörtöki időpont lehetséges.
Április 11.: a magyar költészet napjára: Einstein verseit kinyomtatni, benzolokra, könyvtárba
elhelyezni a verseket. Pesztránszki Márton vállalta a lebonyolítást.
A Fizika Mindenkiére jön mindenki, be kell vásárolni, péntek 16:00-kor demonstrátori megbeszélés. Lehetne valami kenyereket kenni az egyéb kaják mellé.
A nyár elején lehetne Visegrádi fizikuskirándulás. Meg kell hirdetni, hány embert érdekel. 15
főtől kezdve lenne érdemes. 2600 Ft/fő/éj a szállás. Kb 7000-8000 Ft lenne az összköltség/fő.

3. FÓKA
A héten elmágból lesz fóka, matmódból is tervben van.

4. Pólók, ajándéktárgyak
Fizika Mindenkié eseményhez meme-versenyt szervezünk, az első pár legtöbb lájkot kapót megajándékozzuk régi pólóval.

5. Honlap
Most már muszáj tartalmat feltölteni, a jegyzőkönyveket és az elnökségik időpontjait utólagosan
is fel kell tüntetni. Továbbra sem a mi hibánk, hogy eddig nem alakult meg az új honlap.

6. Egyebek
Az iroda küllemét fel kellene dobni, a falra ki kellene tenni képeket. Ehhez ragacs, léc kellhet.
A nyomtatásos pénzeket továbbra is precízen vezetni kell.
Somogyfoki Réka 16:03-kor lezárta az ülést.
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Budapest, 2018. április 04.

Somogyfoki Réka
EHB Elnök

Farkas Lili
EHB Titkár
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