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Elnökségi ülés
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Jelenlévők: 14 fő
Mandátummal rendelkezik: 7 fő
Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Csinyi Zsófia, Rácz Renáta Erika
Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Csinyi Zsófia
Sztrecsko Boglárka az ülést 18 óra 34 perckor megnyitja.

A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet az elnökség egyhangúlag elfogad.
Napirend:

1. Beszámolók
2. Bárczi Piknik
3. Gólyabál
4. Egyéb
1. Beszámolók
Sztrecsko Boglárka: Az OMHV kérdéssorok módosításáról még tanácskoznak. Az
Iskolaszövetkezet Közgyűlésén az Iskolaszövetkezet új alapszabályát és igazgatósági
tagjait is megszavazzák. Várható HKR módosítás, ez az általános részt fogja érinteni.
A Kitárt Ajtók Ünnepének szervezése nemsokára elindul. Idén szeretnének minden
előkészületet időben megkezdeni. Az új honlapról továbbra sincsenek információk. A
karon lesz diákigazolvány érvényesítés, ez főként a levelezős hallgatók számára lesz
kedvező, október 14-én reggel kilenc órától egészen délután öt óráig lesz rá lehetőség.
A KAÜ-re a Dékáni Tanács szeretne egy kerekasztal beszélgetést olimpikonokkal és
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paralimpikonokkal egyaránt. A héten esedékes Kutatók Éjszakájára szükség lenne
dolgozó személyekre, erre lesz egy Google felület melyen jelentkezni lehet azoknak
akik szeretnének itt dolgozni. Az esemény és a munkalehetőség folyamatos hirdetése a
cél. Az irodai gépek felosztása még tárgyalás alatt van, az eddigi ötlet mely szerint
minden gép két tisztséghez tartozzon, nem tűnik a legjobb megoldásnak. Az ötletelés
még folyik ez ügyben.
2. Bárczi Piknik
Vajda Kitti: Eddig három verzió áll fenn. A legvalószínűbb, hogy a jövő héten lenne
megrendezve a piknik egy más koncepcióban. A tervezett limonádék helyett teák
lennének illetve a piknik helyett benti társasjátékok. A piknik jövő hét szerdán lenne
esedékes,délután 5-től. Egy olyan termet szeretnének kibérelni amely a résztvevők
befogadására alkalmas, ez tervek szerint vagy az A/10 vagy az A/202 lenne.
3. Gólyabál
Herpai Júlia: Az idei gólyabál december 2-án kerül megrendezésre. Az ELTE
lágymányosi campusán fog megrendezésre kerülni a bál. Idén a Bárczi táncról két
senior fog gondoskodni Farkas Kinga és Simon Eszter. A gólyabállal kapcsolatosan a
gólyaavató október 28-án esedékes. Herpai Júlia a héten kezdi el az esemény
szervezését, Schneider Tímea pedig aki a gólyatábor egyik főszervezője volt, a TTK
oldaláról vesz részt a szervezésben. Az esemény a KCSSK kollégiumban fog
megrendezésre kerülni az alapítványi háttéren keresztül.
4. Egyéb
Sztrecsko Boglárka: Október 28,29,30 a tervezett időpont a közeljövőben
megrendezésre kerülő Vezetőképzőre. A PPK-val jelenleg tervbe van egy közös
rendezvény. Az, hogy pontosan mikor lenne esedékes, még nem lehet tudni, ugyanis
az elkövetkezendő időszakban lesz a gólyaprogramok jelentős része. Eddigi tervek
szerint egy vizsgatemető lenne a legideálisabb a rendezvény megvalósítására.
Sztrecsko Boglárka az ülést 19 óra 50 perckor lezárja.
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