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Helye:
1065 Budapest, Révay köz 4.
Jelen vannak:
Gervai Péter elnök, Balogh Mónika, Gyenes Orsolya Virág és Mészöly Tamás
elnökségi tagok, valamint Szép Zsuzsa irodavezető.
A megjelentek megállapították, hogy az elnökségi ülésen az ötfős elnökségből
négy fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Napirendi pontok:
1. Egyesületi reklámajándékok
2. Kérdőív
3. Egyesületi tagdíjak
4. Az Egyesület tavaszi közgyűlése
5. A Wikipédiát bemutató kiadványok
6. Kaptár szerződés
7. Tavaszi versenyek a Wikipédián
1. Egyesületi reklámajándékok
A közelgő rendezvények és a meglévő készlet fogyása miatt az elnökség újabb
logózott ajándéktárgyak beszerzését tervezi. Az egyesületi reklámajándékokkal
kapcsolatban az elnökség a következő egyhangú határozatot hozta:
03/2016. (II. 26.) számú határozat
A rendelkezésre álló katalógusokban megtekintett minták és a korábban
megrendelt termékek alapján Szép Zsuzsa irodavezető árajánlatokat kér a
felmerült igényeket figyelembe véve. Az árajánlatok és a látványtervek alapján az
elnökség a későbbiekben dönt a megrendelésekről.
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2. Kérdőív
Az elnökség a Wikipédisták szokásainak és találkozókkal kapcsolatos igényeinek
felmérésére online kérdőívet készített elő, mellyel kapcsolatban a következő
egyhangú határozatot hozta:
04/2016. (II. 26.) számú határozat
Az elkészült kérdőív közzétételével és a szerkesztők ezzel kapcsolatos tájékoztatásával
az elnökség Mészöly Tamás elnökségi tagot bízza meg.

3. Egyesületi tagdíjak
A 2015-ös éves beszámoló készítése során az elnökség megbízásából Szép
Zsuzsa irodavezető elkészítette az egyesület tagdíj befizetéseit mutató táblázatot.
Ezzel kapcsolatban az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta:
05/2016. (II. 26.) számú határozat
Mészöly Tamás az elnökségi ülést követően értesíti a tagságot arról, hogy az
elnökség a tagdíjfizetéssel kapcsolatos információkat nyilvánosságra kívánja
hozni. Ha nem érkezik ezzel ellentétes kérés, két hét elteltével Szép Zsuzsa
irodavezető feltölti az adatokat az egyesület belső weboldalára.

4. Az Egyesület tavaszi közgyűlése
Az egyesület soron következő, tavaszi közgyűlésével kapcsolatban az elnökség a
következő egyhangú döntést hozta:
06/2016. (II. 26.) számú határozat
A tavaszi közgyűlést 2016. április 9-én 10 órakor tartjuk a Kaptár Közösségi
Irodában. Ennek megszervezésével és meghirdetésével az elnökség Szép Zsuzsa
irodavezetőt bízza meg.
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5. A Wikipédiát bemutató kiadványok
A Wikipédiát bemutató és népszerűsítő kiadványok frissítésével kapcsolatban az
elnökség a következő egyhangú döntést hozta:
07/2016. (II. 26.) számú határozat
A szükséges, frissítésre és javításra váró kiadványok meghatározásával az
elnökség Gyenes Orsolya elnökségi tagot és Szép Zsuzsa irodavezetőt bízza meg.
6. Kaptár szerződés
Az egyesület Kaptár Közösségi Irodával kötött megállapodása március 1-jén
megszűnik. Az elnökség megvitatta az elmúlt egy év során megfigyelt
irodahasználati szokásokat. A szerződéssel kapcsolatban az elnökség a következő
egyhangú döntést hozta:
08/2016. (II. 26.) számú határozat
Az újabb, napijegyek nélküli, főleg terembérlésről szóló megállapodás
megkötésével az elnökség Bihary Gábor ügyvezető alelnököt és Szép Zsuzsa
irodavezetőt bízza meg.
7. Tavaszi versenyek a Wikipédián
A Wikipédián futó tavaszi versenyekkel kapcsolatban az elnökség a következő
egyhangú döntést hozta:
09/2016. (II. 26.) számú határozat
A tavaszi karbantartó verseny és az Év Szócikke verseny szervezésével az
elnökség Gyenes Orsolya elnökségi tagot bízza meg, a CEE Tavasz szócikkíró
verseny előkészítését és szervezését pedig Balogh Mónika elnökségi tag veszi át
Hajdú Kálmán egyesületi tagtól. A szervezésben és a díjátadók
megszervezésében, az ajándéktárgyak beszerzésében a szervezőket Szép Zsuzsa
irodaveztő segíti.
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További napirendi pont hiányában az elnökségi ülést Gervai Péter elnök
berekesztette.
A jegyzőkönyv csak olyan mértékben tartalmazza az elnökségi ülés résztvevőit, eseményeit és a
döntések eredményét, hogy azok a személyiségi és személyes adatokhoz fűződő jogokat,
valamint az egyesület jogos érdekét ne sértsék.

Kelt: Budapest, 2016. 02. 26.
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jegyzőkönyvvezető
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jegyzőkönyv-hitelesítő
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