Jegyzõkönyv
Tisztújító ülés
2016.09.15.

Jelen lév®k: Bors Noémi, Soltész Attila, Gajdos Tamás, Kövér Krisztina, Peták Franciska, Adamov
Afrodita, Bozóki Zoltán, Flach Fanni
Bors Noémi megnyitja az ülést 18:45-kor.
A jegyzõkönyvet Flach Fanni vezeti. A tisztújítás levezet® elnöke Ga jdos Tamás.

Napirend
1. Leköszön® elnök beszéde
2. Elnök megválasztása
3. Elnökségi tagok megválasztása
4. KGY-ra felterjesztés

Napirendi pontok tárgyalása
1. Leköszön® elnök beszéde

•

Noémi rövid összefoglalót tart az elmúlt évr®l.

•

Levezet® elnöknek Ga jdos Tamást kéri fel, aki elfogadja azt.

•

Bors Noémi lemond elnöki pozíciójáról.

2. Elnök megválasztása

•

Gajdos Tamás ismerteti a menetrendet és felkéri a jelenlév®ket hogy javasoljanak elnököt.

•

Noémi jelöli Soltész Attilát elnöki pozícióra.

•

Más jelölés nem történik.

•

Attila kivonul, hogy megkezd®dhessen a titkos tárgyalás.

•

A megbeszélés után Attila visszajön, és a felmerült kérdésekre válaszol.



2017.08.31.-ig biztos Szegeden lesz, és el tudja látni az elnöki pozíciót.

Utána, ha nem

tudja ellátni a szerepét, lemond.

•

Gajdos Tamás ismerteti az Alapszabály szerinti ügyrendet erre az esetre.

Kiegészítve annyi-

val, hogy ilyenkor értelemszer¶en nincs el®rehozott választás, és az alelnök látja el az elnök
feladatát.

•

Szavazásra bocsátva. 6 igen és 2 tartózkodással elfogadva.

3. Elnökségi tagok megválasztása

•

Attila a következ® személyeket kéri fel a meglév® pozíciókra:







Zuba Viktor - alelnök. Nincs jelen, de jelölése esetén elfogadja a felkínált pozíciót.
Kövér Krisztina - gazdasági felel®s. Elfogadja a pozíciót.
Bozóki Zoltán - sportfelel®s. Elfogadja a pozíciót.
Adamov Afrodita - programfelel®s. Elfogadja a pozíciót.
Peták Franciska - titkár. Elfogadja a pozíciót.
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•

Az elnökségi tagok szavazásra bocsátva. 7 igen és 1 tartózkodással elfogadva.

4. KGY-ra felterjesztés

•

Attila felkéri Tamást, hogy a következ® évre is lássa el az EB szerepét. A felkérést elfogadja,
és tájékoztatja a jelenlév®ket, hogy err®l itt nem tudnak szavazni, mert ez a KGY hatáskörébe
tartozik.

Napirenden kívüli felszólalások
•

Ga jdos Tamás elmeséli a történetét annak, hogy miért szavaz az EB tartózkodással:

Ha igennel

szavaz, akkor az elnök az eddigi minta alapján egy év után lelép. Remélhet®leg most nem így lesz.

•

Fanni megemlíti az átvételi elismervényt.

•

Attila felkéri a jelenlév®ket és frissen érkez®ket, hogy vegyenek részt az elnökség alakuló ülésén.

Egyebek nem lévén az ülést lezárja Ga jdos Tamás 19:55-kor.
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