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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

Jól állunk pénzügyileg, ezt elmondhatjuk. A jövőheti küldöttgyűlésre összesítve lesznek a ki-
adások és bevételek, azt becsüljük, hogy körülbelül nullára jövünk ki; sok volt mostanában a
tagosodás.

2. Programok

Táblázatot hozott létre Meleg András, ezt megosztotta az elnökségi tagokkal. Hifilabs céges
előadást tartunk az egyetemen jövő hét péntek délután, ekkor szükség lesz két emberre, hogy
fogadja az előadókat, egyébb feladatokat ellássanak. A cég adatbányászattal foglalkozik. Ere-
deti koncepció: 22-én vagy 23-án jönnének előadni, azért választottuk először a pénteket, mert
csütörtökre a szacs korizást hirdetett, de mivel pénteken Überfúzió lesz, igazából mindegy, me-
lyik napon lesz a kettő közül. Telefonálni fogunk a cégnek, hogy megbeszéljük a részleteket.
A Szegedi Hétvége ütközik a Tortúrával, ezt jó lenne megoldani.
A szakterülettel ebben a félévben szorosabb együttműködést tervezünk: közös társas, activity
est.
Ötlet: Körtefái Dóra szerint lehetne új társasokra beruházni, mert mindig a mateksokéval tud-
tunk játszani.
Új fejelmény: a cég előadójának nem jó a péntek, valószínűleg szerda lesz.
FiziQs színházat szervezünk, ahogyan eddig megy a jegyrendelés, el fognak fogyni.
Vizsgaidőszak utáni hétre Visegrádra lehetne pár napos fizikus kirándulást szervezni, két éjsza-
kával. Az elnökség az ötletet támogatta, ebből lesz valami.
Tervek a következő félévre:

• Tea és Kex
Majd megszavaztatjuk, kit szeretnénk. Az április 11-13-a körül lehetne.

• Fiziqs foci
Rácz Gergely meg fogja szervezni.

• Fiziqs túra
Májusban már jó idő lesz, az kellene. Május 5-e szombat?

• Integrálóbajnokság

3. FÓKA

Máthé Marcell kiírta a lapot, amire lehet jelentkezni, FÓKÁ-t kérni. Haladni fog a projekt
ebben a félévben is.
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4. Pólók, ajándéktárgyak

A Maxwelles pólók ki lettek javítva. Meg kell keresni, aki még nem vette át, ez a projekt a
közeljövőben lezárul.

5. Honlap

Az új honlap készülőben. Kaptunk kis dorgálást, hogy nem frissült az EHB honlapja egy ideje,
amit mi azért nem tettünk meg, mert azt mondták, januárra kész lesz az új honlap, és majd
arra kell tartalmat tennünk. Most végül úgy alakult, hogy a régit kell frissíteni.

6. Egyebek

Nem született érdemi hozzászólás az egyebek témakörben.
Somogyfoki Réka 16:00-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2018. február 16.

Somogyfoki Réka Farkas Lili
EHB Elnök EHB Titkár
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