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1. programok
a, NYIFFF:
pénzügyek: költségvetés
könyvutalványokat venni és elszámolni
valamelyik pályázatot át kell csoportosítani: Pázmány-Eötvös v. NKTH
legyen a P-E (100e HUF) NYISK-re; NKTH (400e HUF) pedig fedje le a
NYIFFF költségvetését
b, Ortvay díjak
könyvutalványok
c, EHB vizitelepes programja
változások a szállással kapcsolatban
még nem tudják mennyi pénzt kérnek
d, NYISK később
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e, NB, KGY
NB legyen NYISK-en Balatongyörökön
Nem szerencsés a programok alatt tartani, legyen előtte
2009. július 4-én lesz
KGY Budapesten még május 31. előtt kell
2009. május 22-én legyen
2. pénzügyek
Kasszában van 30e HUF
pályázatok: Paks 250e HUF NYISK-re megérkezett
Semilab 100e HUF megérkezett
NKTH tavalyi programokra pályázott pénzek 1 hónapon belül megérkeznek
Így a számlán van 963e HUF
Ebből a NYIFFF-et még ki kell fizetni
NYISK-re NKTH-tól előlegbe 1,7 millió HUF-ot kértünk
3. pályázatok
Mostanában lesz több elszámolás jellegű pályázat beadása
Ortvay-verseny pályázatának javítása el lett küldve
NYIFFF-re jött szerződés
További pályázat-beadási lehetőségek, ötletek:
Mobilitas
IFJ-GY
adománykérés személyektől
cégektől terméktámogatás
4. hirdetés
Gimnazistáknak népszerűsítő hirdetés a Mafihéről
A felvi.hu-ra kerül fel
Június eleje előtt elküldeni gimnáziumok igazgatóinak, hogy továbbítsák a tanulók felé
Gimnáziumok elérhetőségeinek gyűjtésére megkérik Bodó Rékát
5. NYISK
Intenzív hirdetést most elkezdeni
Személyesen is hirdetni a hallgatóknak
Honlapot be kell fejezni: bankszámlaszám kerüljön fel
jobb felső sarok hivatkozásának kijavítása
programfüzet készítése
kirándulások:
hajó kivételével minden megbeszélve
tavasbarlangban nem lehetett helyet lefoglalni
barlangtúra: elég sokáig tart egy túra, ezért csak két csoport
tud menni: 2x13 ember
még kitalálni: a helyszíni lebonyolítás pontosan hogyan lesz
segítők:
néhány ember lehúzva az aktuális listáról
kell egy megbeszélést tartani a segítőknek
(ötlet: következő héten;
elvetve, mert túl zsúfolt sok embernek)
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6. egyebek
Jegyzőkönyvek: KGY-re el kell készülniük
Nyári tervek NYISK utánra: honlap
alapszabály
ICPS
Elnökségi posztok utánpótlása:
programfelelős személyére megfelelő embert kell keresni
Horváth János (BigFoot) kérdése a NYISK-ről:
ha nem kér szállást és étkezést, mennyit kell fizetnie?
Fizessen 10e HUF-ot
Választ kell neki küldeni
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