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Takács Roxána megnyitja az ülést 2020. november 05. 18:04-kor.

1. Pénzügyek
A kasszában 34 000 Ft papír, és 3305 Ft fémpénz van. Jövőhéten lesznek elfogadva új tagosítási
kérelmek, abból lesz még bevétel majd.

2. Médiamegjelenések
Az instagramm jól működik. A Halloween-i képek sikert arattak. A FÓKÁ-ról készült képeket
is ki kéne rakni mindig, hogy legyen tartalom. A Mafihe EHB oldalt meg kéne osztani a tanáris
csoportokban is. A tagosítást is reklámozni kéne a tanárisok között. A Tea és Kex eseményre is
meg kéne invitálni a tanárisokat. Gergő elvállalta ezt a feladatot. A bemutatkozások jók lettek.
A fotót mindenki küld magáról az EHB oldalhoz, egy héten belül. Az elnökség bemutatkozó
képeiből Eszter készít egy tablót, amit kiteszünk majd. A Mafihe kaktuszról is kell tartalom
Instagram posztban!

3. Pólók, ajándéktárgyak
A pólók átszámolása még adig várat magára.

Furuglyás Kristóf megérkezett 18:20 perckor.
A Fizikus meme verseny nyertese kapni fog egy pólót.

4. Programok
A Zoom felületet tudjuk használni rendezvényekre. Tea és Kex lesz jövő héten. Máté tartja Katz
Sándorral a kapcsolatot, és ő fog majd konferálni is. A gólyáknak is promotálni kell, és bíztatni
őket a kamerájuk használatára is. Katz-nak ajándékként adhatnánk egy Mafihe-logós bögrét.
Sára utána néz mennyibe kerülne egy ilyen bögre elkészíttetése. Ha megvalósítható, akkor ez lesz
az ajándék. Az eseményekhez a linket, új posztban osztjuk majd meg, az átláthatóság miatt.
A TDK-hétre eddig 12 jelentkező van, ez elég kevés. Több jelentkezőt kell szerezni. Hétfő estig
jelentkezhessenek még az előadók, így még tudunk keresni előadót. Roxána és Máté kedden
megcsinálja majd a beosztást, ami szerdán már mehet ki. Az eseményt hétvégén kirakhatjuk, és
az előadókat utólag is hozzá tudjuk majd adni. A konferálás beosztásáról táblázat készül, ahova
beírhatja magát mindenki, amikor ráér. A hallgatókat is értesítjük külön az eseményről. Kristóf
a honlapra kirakja majd az eseményt, miután a facebook esemény is kiment. A Filmklubbon
résztvevők létszáma elég alacsony, az eseményre visszajelzők töredéke szokott csak megjelenni.
Aki jelen szokott lenni, az viszont szereti. Kéne tartani egy játéknapot, ezt még megtárgyajuk
valamikor. Lehetne például Amoung Us.
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5. FÓKA
A FÓKA koordinátor nem jelent meg. A gólyákban tudatosítani kéne, hogy időben szóljanak
ha kell nekik FÓKA. Lehetőleg küldjenek is tematikát arról, amiből szeretnék a FÓKÁ-t. A
FÓKÁ-król mindig kell kirakni képet, a plüssfókával.

6. Egyebek
Van Mafihe kaktusz. Fotó készül majd az ünnepélyes kaktuszátadásról, az Instagramra! A
csapatépítő jó volt. Az elnökség beszerzett egy seprűt. Lehet majd vele takarítani. Mostantól
beírhatnánk a google calendar-ba az üléseket is. Dobos Csenge kéri, hogy aki tud, segítsen be
Kutatók Éjszakáján. Eszter szeretné indítványozni, hogy ő legyen a hét dolgozója.

Takács Roxána 18:53-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2020. november 05. 19:42

Takács Roxána Horváth Anita Krisztina
EHB Elnök EHB Titkár
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