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Napirendi pontok:
1. Programok
2. Pénzügyi helyzet
3. Pályázatok
4. Honlap
5. ICPS
6. Egyebek
A napirendi pontokat az ülés egyhangúan elfogadta.
1. Programok
I. CERN
Eddig 24 befizetés érkezett a programra. A szállások és a pályázatok megvannak, a csak a programok
terén van még pár feladat. A kreatív csoport fog készíteni egy pólótervet az alkalomra. Eddigi támogatóink a SIF
és a Pázmány-Eötvös Alapítvány.
II. FIFO
Még nincs pályázatunk.
III. NYIFFF
A BÖFI szervezőire lehetne rábízni ezt a programot is. Az első feladat a szálláshelyek lefixálása
IV. TDK hétvége
Már találtunk érdeklődő előadókat, akik szeretnék bemutatni témáikat. Már megvan az esemény
menetrendje, de még nem végleges.
2. Pénzügyek
Legutóbbi bevételünk a CERN befizetésekből származik.
3. Pályázatok
Az NCA-hoz nyújtottunk be pályázatot működési költségért, valamint a jövő héten még adunk még be az
ICPS kapcsán is.
4. Honlap
Megnéztük az új honlap alapjait, és közösen ötleteltünk az egyes elrendezésbeli és strukturális
kérdésekben.
5. ICPS
Megindult a regisztráció, eddig közel 380 jelentkező van. Több kapcsolatot is szereztünk, valamint
Pálinkás József elfogadta a rendezvény fővédnökének a szerepét. A nyitóelőadást Krausz Ferenc fogja tartani.
Eddig a Knorr-Bremse, az EPS, és a Semilab nyújtott anyagi támogatást. Megkezdődik az emberek bevonása a
szervezésbe.
6. Egyéb
Mafigyelő:
A szerkesztés a jövő héten kezdődik majd, mert a borítóval problémák adódtak, valamint nem érkezett be
elég cikk.

Radnai Tamás rendszergazdának köszönhetően már készíthető automata biztonsági mentés a rendszer
kívánt részeiről.
Előre láthatóan március 26-27-én Mafihés hétvégét tartunk a csapatépítés és a hatékony együttes munka
fejlesztése céljából.
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