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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
2 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.
Határozat 2017/4.
Az Elnökség 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási kérelmet elfogadott.

2. Pénzügyek és pályázatok
Nyifff-re Dávid Gyula intézett támogatást. Az előző évi gazdasági beszámoló elkészítése folyamatban van.
Hegedüs Dávid megkérte Vanó Lillát, hogy a BSS kapcsán ellenőrizze a számlán a részvételi díj
utalásokat.

3. Országos programok
• Nyifff
5 csapat jelentkezett és plusz két fő egyedül. Idén nem tudunk biztosítani autót az
eszközök és egyéb dolgok leszállítására, ezt még valahogy meg kell oldani.
• BSS
Az előadók miatt nagyon le vagyunk maradva, de ezen kívül minden meg van szervezve.
Minden előadónak írtunk e-mailt, de csak ketten válaszoltak. Még a héten lehet jelentkezni, ezért a szakos facebook csoportokba még egyszer ki lesz téve az esemény.
Vanó Lilla: A külföldi előadóknak a repülő jegyet már megvehetnénk, és a szállásukat
is lefixálhatnánk.
• Német csereprogram
Szerencsétlenül jött ki, hogy egy évben van a BSS-el és támogatókat sem találtunk, ezért
úgy döntöttünk elhalasztjuk 2018 tavaszára.

4. Mafigyelő, médiamegjelenések
Sveiczer András jelenleg csinálja a BSS-re a pólókat és a badge-eket.
A Mafigyelő főszerkesztő még mindig nem aktivizálta magát, ezért felmerült, hogy beszélünk
vele, hogy szeretné-e tovább csinálni, mert ha már nem akarja ellátni a tisztséget, kell valaki a
gólyaszám elkészítéséhez.
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5. Informatikai fejlesztések, honlap
Elkészült a fizetési információkat tartalmazó e-mail a BSS jelentkezőknek.
Az irodai számítógépben valószínűleg elromlott a grafikus kártya, a hibát megpróbáljuk javítani.

6. Egyebek
• Bemutatkozások
Még mindig nem küldték el néhányan a honlapra a bemutatkozásukat.
• Tavaszi Közgyűlés
A tervezett időpontja május 27-e vagy 28-a.
Hegedüs Dávid 18:56-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2017. április 24.

Hegedüs Dávid
Elnök

Bódai Viktória
Titkár
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