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Melléklet:

• Jelenléti ív

Szavazati joggal jelenlevők száma: 8 fő

Napirendi pontok:

• Pénzügyek

• Médiamegjelenések

• Pólók, ajándéktárgyak

• Programok

• FÓKA

• Egyebek
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Takács Roxána megnyitja az ülést 2021. április 15. 19:07-kor.

1. Pénzügyek
Nincsen továbbra sem változás. Tagosodás sem történt.

2. Médiamegjelenések
A honlap nem működik továbbra sem. Ez rajtunk kívülálló, így nem tudunk vele mit csinálni.
Az újabb Tea és Kex, ahova Ispánovity Pétet hívtuk el végül már megszervezésre került, és
kiment az esemény.
A filmklubb létszáma nőtt. Az instagram oldalon aktivizálódni fogunk, újabb storyk kerülnek
majd ki.
A tanárisoknak is osztani kell majd az eseményeket továbbra is. Gergő vállalja ezt.

3. Pólók, ajándéktárgyak
Semmi változás nem történt ezen a területen.
Roxána felvetette, hogy a mostani Tea és Kex után is ajándékozhatunk majd egy pólót a
meghívott oktatónak. Katz Sándort is fel kell majd keresni emiatt.

4. Programok
A Pi napi pingálásra ugyan nem jöttek el annyian mint vártuk, de aki eljött, annak tetszett az
esemény.

Megérkezett Lőrincz Péter 19:19-kor.

Tea és Kex lesz tartva 04.19.-én. A legközelebbi Tea és Kex-re Csanád Máté lesz a meghí-
vott. Az eseményre már kiment a facebook esemény. A tanárisokhoz is tovább lesz osztva. Az
évfolyamokon is osszuk majd tovább hírét, és discordon is hírdessük a gólyáknak majd meg.
A Szegedi HB felvetette a Zebegényi hétvége ötletét a nyárra. Ha ennek megszervezését ők
mégsem vállalják, akkor esetleg vállahatja az EHB is. Ez még elég távoli, majd járványhelyzet-
től függően elkezdhetünk utánanézni, és elkezdeni szervezni a nyár elején talán.
A félévre egyenlőre nincs más program tervezve.
Az EHB tarthatna egy csapatépítést. Ezt majd megbeszéljünk valamikor, az aktuális járvány-
helyzethez igazodva.
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5. FÓKA
Nem volt FÓKA tartva az utóbbi időben, mert nem kértek. Hirdessük továbbra is, hogy kérjék
amikor csak szükség van rá.

6. Egyebek
Nincs semmi megemlíthető ebben a napirendi pontban.

Takács Roxána 20:13-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2021. április 15. 19:37

Takács Roxána Horváth Anita Krisztina
EHB Elnök EHB Titkár
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