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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
11 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.

Határozat 2019/15.

Az Elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagoso-
dási kérelmet elfogadott.

2. Pénzügyi helyzet
A FETI-től (Furukawa Electric Institute of Technology) kaptunk támogatást. Támogatási
szerződést kell írni.
A Balaton Summer School-ra kell még támogatókat keresni.

3. Országos programok

3.1. TISK

Tervezett időpontja február 7-től 9-ig. Az előadó keresés nem halad jól, jelenleg csak egy biztos
előadó van és kettő kérdéses.

3.2. Csereprogramok

A franciák nagyon szeretnének velünk valami együttműködést. A törökök nem jeleztek vissza
és a németekkel még nem beszéltünk. Az oroszokhoz most nem tudott menni senki és jövő
októberre beszéltük meg, hogy lehetne egy Csereprogram velük.

3.3. Balaton Summer School

Sajnos támogatás hiányában nem halad jól a szervezés, ennek ellenére már tíz külföldi előadó
is jelezte, hogy érdekelné az esemény és szívesen előadna.

3.4. NYIFFF

2020. május első hétvégéjére tervezzük.

4. Médiamegjelenések
A médiakoordinátor tervez Instagram fiókot csinálni a Mafihének, és a Facebook oldalunkhoz
egy kommunikációs tervet, illetve a Mafihe weboldalát is aktívabbá kell tenni.
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5. Informatikai fejlesztések, honlap
Eddig ismeretlen okok miatt néhány weboldalunk nem működik, ennek próbálunk a végére
járni.

6. Egyebek
Jelenleg az Alapszabályban úgy van határozva, hogy a Közgyűlés az Egyesület székhelyén tar-
tandó vagy a székhelyet magába foglaló megye területén egyéb alkalmas helyszínen. Ezt sze-
retnénk kihúzni az Alapszabályból.

Jeges Viktor Péter 18:22 -kor lezárta az ülést.

Budapest, 2019. október 10.

Jeges Viktor Péter Bódai Viktória
Elnök Titkár
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