Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
ELTE Helyi Bizottság
Elnökségi Ülés
2020. 02. 06
Időpont: 2020. február 6. 10:00
Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A .
Melléklet:
• Jelenléti ív
Szavazati joggal jelenlevők száma: 7 fő
Napirendi pontok:
• Pénzügyek
• Programok
• FÓKA
• Pólók, ajándéktárgyak
• Médiamegjelenések
• Egyebek
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Dobos Csenge megnyitja az ülést 2020. február 6. 10:10-kor.

1. Pénzügyek
Jól állunk pénzügyileg, az alább látható a kassza tartalma
• 42 000 papírpénz,
• 5 320 apró.

2. Programok
Programok összefoglalói:
• Tea és Kex: Széchenyi Gábor, Cserti József, Simon Péter (B terv),
• matekosokkal beszélni a pi piknikről,
• Pi-napi pi pingálás: lehet pénteken, matekosokkal beszélni kell a Pí Piknikről,
• Színház: márciusban, érdeklődés alapján hirdessük meg, szavazások a csoportban az ajánlott darabokról (Mester és Margarita),
• MOEV: Viktorral kell egyeztetni,
• lezajlott a fizikus színház 27 résztvevővel,
• TDK-hét után volt tanár, aki akart volna tartani előadást, valami programmal egybe kell
vonni vagy lesz rá egy külön esemény.

3. FÓKA
• nem volt fóka előző elnökségi óta
• holnap indul a pályázási időszak
• jók voltak a fókák a visszajelzések alapján

4. Pólók, ajándéktárgyak
Frissítve lett a táblázat, ami elérhető az EHB Google Drive fiókjában.
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5. Médiamegjelenések
Az alábbi gondolatokat fogalmaztuk meg:
• életképek mehetnek instasztoriba, több poszt kell kövi félévben,
• kint vannak a bemutatkozások a honlapon,
• régi dolgokat le kéne szedni az oldalról, programajánlót frissíteni,
• frissíteni a szacskót meg a képviselőket,
• eseményekre meg kell hívni az embereket nem elég csoportba beírni.

6. Egyebek
• TISK-ben kell segíteni Nikinek és Viktornak, táblázat készült a beosztásról,
• ösztöndíjak megjöttek, minden rendben ment,
• eltűntek doksik a driveból, ehb adatok táblázat is eltűnt, azt újra kell csinálni.
Dobos Csenge 10:56-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2020. február 6. 10:58

Dobos Csenge
EHB Elnök

Furuglyás Kristóf
EHB Titkár
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