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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
7 túj tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.
Határozat 2020/1.
Az Elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási kérelmet elfogadott.

2. Pénzügyi helyzet
A Nemzeti Együttműködési Alaphoz (NEA) leadott pályázatunk jelenleg várólistán van.
Továbbra is keresünk támogatókat és pályázatokat.
Január 29-én érkezett végzés a bíróságtól, hogy elfogadták az új alapszabályunkat így Körtefái
Dórának is lett hozzáférése és jogosultsága az internetbankhoz.

3. Országos programok
• Tavaszi Közgyűlés
Felmerült, hogy Debreceni Hétvégével összevonjuk a tavaszi Közgyűlést, de jelenleg még
nem találtunk rá megfelelő időpontot és Fekésházy Leventével, a Debreceni Helyi Bizottság elnökével, nem sikerült részletesebben beszélni erről.
• NYIFF
Végleges időpont még nincs, de Dávid Gyula tervezi a Téli Iskolán bemutatni az eseményt
és felhívni rá az emberek figyelmét.
• TISK
Február 7. és 9. között kerül megrendezésre. Negyven jelentkező van, melyből hat ember
kért szállást. Elégedettségi kérdőívet kell még csinálni.
• Csereprogramok
A németek kérdezték melyik városba szeretnénk menni, erre tett javaslatot Somogyfoki
Réka, a külkapcsolti felelős. A francia csereprogramot július elejére tervezzük, a franciák
jelezték, hogy nem tudnak jelentős mennyiségű embert elszállásolni. Az oroszok nem
válaszoltak eddig a megkeresésünkre.
• Plancks
A szervezők nem válaszolnak az e-mailre, amit Somogyfoki Réka küldött nekik. Az előválogató február 22-én lesz, melyre még feladatokat kell csinálni és a poszter is készülőben
van. Meg kell kezdeni a hirdetést.
• Vizsgatemető Hétvége
A Debreceni Helyi Biztottság szervezi, jó ötleteik vannak, felmerült, hogy olyan helyszínt
keresnek, ami minden Helyi Bizottsághoz egyenlő távolságra van.
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• BSS
A szálláshely 400, az előadóterem 120 fős. Jövőhéten szeretnénk megnyitni a jelentkezést.
Előadókat még kell keresni és támogatókat is.
• Fizika Mindenkié
Az ELTE-n kerül megrendezésre. A honlapot mi csináljuk közösen az ELFT-vel (Eötvös
Loránd Fizikai Társulat). A téma már megvan, kísérleteket kell kitalálni és Szigeti Balázs
Endre elkezdi felkérni az előadókat.
• ICPS
Jeges Viktor Péter és Somogyfoki Réke lesz a delegált.

4. Médiamegjelenések
A Téli Iskolára elkészült a programfüzet. Szeretnénk Mafigyelőt is készíteni, melyben benne
lennének az eddigi programjainkról élménybeszámolók és a leendő programokról információk.
Dobos Csenge: Viktor add ki, kinek milyen szerepet szánsz a Mafigyelő elkészülésében.
Jeges Viktor Péter: Minden Helyi Bizottságnak külön része lesz a saját programjaikről, azt
nekik kellene megírni.

5. Informatikai fejlesztések, honlap
Balaton Summer School honlapját meg kell csinálni.

6. Egyebek
• Augusztusban kell kiköltöznünk az irodából szóval nyár elején elkezdhetnék összedobozolni a fontosabb dolgokat és elszállítani, hogy ne tűnjenek el a költözés közben.
• Január 30-án érkezett a végzés, hogy az Alapszabályunkat elfogadta a bíróság és a változásbejegyzés megtörtént.
• Jeges Viktor Péter felvetette, hogy a következő éves rendes Közgyűlés helysuíne Szeged
legyen.
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Jeges Viktor Péter 19:07-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2020. február 06.

Jeges Viktor Péter
Elnök

Bódai Viktória
Titkár
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