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Napirendi pontok:

1. Tagosítási kérelmek tárgyalása

2. Pénzügyi helyzet

3. Országos programok

4. Nemzetközi kapcsolatok

5. Médiamegjelenések

6. Informatikai fejlesztések, honlap

7. Közhasznúsági beszámoló elfogadása

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

Határozat 2020/3.

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

2. Pénzügyi helyzet
Mivel a Balaton Summer School elmarad, így az erre kapott támogatást vissza kell fizetnünk.

3. Országos programok
• BSS

A járványhelyzet miatt sajnos úgy kellett döntenünk, hogy a Balaton Summer School
idén elmarad.

• Vizsgatemető Hétvége
Szeretnénk majd a tavalyi év mintájára, a Debreceni Helyi Bizottság elvállalta a szerve-
zését. Egyelőre figyeljük a járványhelyzet alakulását.

• CERN Kirándulás
2021. februárjára tervezzük. A szervezést szeptemberben el kell kezdeni, ha lehetséges.
Támogatókat kell keresni.

4. Nemzetközi kapcsolatok
Elhalasztottuk a francia és német csereprogramot.
Volt egy kvíz játék, amin részt vettek németek és oroszok is. Ilyet a jövőben is tervezünk
csinálni.

5. Médiamegjelenések
A Mafihe Facebook oldalán egyre több a poszt, de a rendszerességet még javítani kell. Kellene
egy általános borítókép is, Kovács Zoltán, a médiakoordinátor ezt megcsinálja.
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6. Informatikai fejlesztések, honlap
A szerver még mindig nem jó, sajnos leállt a honlap és a levelezőrendszerünk is.
Az új honlap fejlesztése is megakadt.
Nem tudjuk honnan és ki, de ráküldött a nyomtatónkra egy dokumentumot, a papír kifogyásáig
lett nyomtatva, majdnem 500 oldal. A rendszergazdánk dolgozik rajta, hogy ne lehessen külső
forrásból ráküldeni semmit a nyomtatóra.

7. Közhasznúsági beszámoló elfogadása
Az elnök, Jeges Viktor Péter ismertette a közhasznúsági beszámoló tartalmát.

8. Egyebek
Nem történt hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz.

Jeges Viktor Péter 18:58-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2020. május 28.

Jeges Viktor Péter Bódai Viktória
Elnök Titkár
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