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Takács Roxána megnyitja az ülést 2020. november 26. 18:11-kor.

1. Pénzügyek
Nem történt pénzügyi mozgás. A járványhelyzet miatt nem jöttek az emberek tagságot befizetni, illetve meghosszabítani.

2. Médiamegjelenések
Az instagram nagyon jól megy. A mafihés kaktusz posztnak nagy sikere volt. A FÓKÁ-s tartalmakat is szeretik a követők. Az elnökségi fotókból készült tabló ki fog majd kerülni storyba.
Felvetödött az ünnepi szezonális posztok ötlete, illetve a mémeké, mint lehetőség.
A facebook események eddig sikeresen bevonzották az embereket. A facebook oldalt be kell
majd venni minden csoportba, így még több embert érhetünk majd el.
Az EHB honlap fejlesztése is folyamatosan zajlik. Az elnökség tagjainak bemutatkozásai, és a
TDK hét előadóinak prezentációi is felkerülnek hamarosan az oldalra.
Lőrincz Péter megérkezett 18:34-kor.

3. Pólók, ajándéktárgyak
Nem történt változás. Nem fogyott póló, sem ajándéktárgy.

4. Programok
Az online Tea és Kex nagy sikert aratott. Több mint 50 fő volt jelen. Kéne még egy Tea és
Kex-et tartani a félév során. Oroszlány László lenne a meghívott. Kristóf felvetette, hogy így
online formában akár vizsgaidőszak alatt is megtartható lenne. Így több idő jutna a megszervezésére is. Illetve körbe lehetne előtte érdeklődni, melyik időpontban lenne érdemes megtartani,
hogy minél többen résztvehessenek rajta. Rhoxána megbízta Mátét az esemény szervezésének
megkezdésével, és a meghívandó felkeresésére.
Az online lebonyolított TDK hét is sikeres volt. Ezen is nagy létszámban vettek részt. Az online
felületnek talán csak egy hátránya volt, hogy nem tettek fel túl sok kérdést. A következő TDK
szervezésénél oda kell majd figyelni arra, hogy elég előadót érjünk el, és hamarabb kezdjük a
szervezését. Ugyanis 40 személy lett megkeresve, amiből 20-an írtak csak vissza, és azok közül
se jött el mindenki.
A Filmklubbon továbbra is a szokásos emberek vesznek részt, de egyre többen érdeklődnek
már a facebook eseményei iránt. Talán a résztvevők létszáma is növekedni fog az elkövetkező
alkalmakkor.
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5. FÓKA
A FÓKA nagyon népszerű. Számos volt már megtartva, és továbbra is nagy igény van rá.
Már nem csak a kötelező tárgyakból tartanak FÓKÁ-t, hanem az igény szerint felmerülőkből
specializációkból is. Valamint ha szükséges, a vizsgaidőszak alatt is lehetne vizsgára felkészítő
FÓKÁ-kat tartani. Az online felület kifejezetten alkalmas a lebonyolítására, és több résztvevő
jelenik meg online, mint a személyes alkalmak során megjelent. Péter szeretné megtartani a
FÓKÁ-k helyszínéül az online teret, a korlátozások feloldása után is. A legjobb a hibrid módon
tartott fóka lenne, amin személyesen, és online is részt tudnak majd venni az érdeklődők.

6. Egyebek
A közéleti pályázat leadásáról lecsúsztunk, mivel 11.22. volt a határidelye. A következő leadási
alkalomkor figyelni kell jobban, hogy megigényeljük majd a TDK hétre és a Tea és Kex-re, már
ha még benne lesznek a hat hónapos időtartamban, amire lehet igényelni.
A mafihe kaktusz még él és virul, mindannyiunk örömére!
Mafihés hógömbkaktusszal kell bővíteni az ajándéktárgyakat.
A Mafihe EHB karácsonya még kérdéses. Tovább folyik az ötletelés a lehetőségekről.
Takács Roxána 19:13-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2020. november 26. 19:13
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