
Jegyzőkönyv

amely készült a Szoptatásért Magyar Egyesület elnökségi ülésén 20t7. május 2-án.

Helyszín: 1203 Budapest, Téglagyártő űt 13/b IV. emelet 9.

Az ülés kezdete: 10 óra

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint: ruhdsz Istvánné elnök, Dr. Bangó Mdrta, alelnök, Kovtúcs
Zsu6,sanna, alelnök.

Az elnök az ülést megnyitja.

Az elnök közli, hogy az elnökségi ülés összehívása szabályszerű volt.

Az elnök közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül, és a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kovács
Zsuzsannát, aki a felkérést elfogadja.

Ezek után az elnök ismerteti atervezettnapirendet és kéri annak elfogadását:

1. Tagfelvétel
2. Oktatási tew az év végéig
3. Egyebek, aktuális napi ügyek megbeszélése

10/2017. (V.2.) elnöksógi határozatz Az elnökség egyhangúan - tartózkodás, ellenszavazat nélküI
- elfogadja a napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően.

Eá követöen az elnökség a napirendet a következők szerint tárgyalta meg:

1. A legutóbbi elnökségi ülés óta az alábbi személyek kérték felvételüket az Egyesület tagiainak sorába:
Gebri Andrea, Tamás MÓnika, Vitos Mrária. A tagok felvételéről történő döntés az Alapszabály a.§ 2j)
pontja értelmében az elnökség hatáskörébe tartozik.

11l20t7. (V.2.) elnökségi határozatz Az elnökség, tagfelvételi kérelme alapján, egyhangúlag - 3
igen szavazattal,tartőzkodás, ellenszavazat nélküI - felvette az Egyesület tagiainak sorába Gebri
Andreát, Tamás MÓnilrát és Vitos l.[árrát, akik tagságának kezdő napja: 2017. május 3.

Feladat: azűj tagok értesítése, a tagok bevezetése a tagi nyilvántartásba.

Felelós: kovács zsuzsanna

Hataridő: 20i7. május 10.

2. Oktatási tew az év végéig

A 20 17-es évbe a Semmelweis Egyetemen folyó képzés mellett reálisan még 2 db 40 óra hosszúságú
tanfolyam, és 1 db egynapos konferencia megszervezése fér bele.

1Zl2017 - (V.2.) elnökségi határozatz Az elnökség a 2017 . év második félévének oktatási terveként
egYhangúan - tartózkodáso ellenszavazat nélkül - 2 db 40 órás tanfolyam megszervezéséről
határozotl.

Feladat : a tanfolyamok e lőkészítése, megszervezése az oktatásszervezővel

Felelős: Elnök

Határidő : folyamatosan



3. Egyebek, aktuális napi ügyek megbeszélése

Az egyesületalapszabálya szerint: ,,A tagdíj esedékessége:január 1. A tagdíj megfizetésének hatarideje:
február 28. Amennyiben atagdij nem kerül február 28-ig megfizetésre, az elnöks égpőthatáridő adásával
Írásban felszólítja a tagot atagdíj megfizetésére." Mivel vannak olyan tagok, akik a 20l7-re vonatkozó
tagdíjat még nem ftzették be, a felszólító levé1 kiküldése számukra aktuálissá vált. Kovács Zsuzsanna
alelnökjavasolja, hogy a póthatáridő legyen 2017 .május 31. A jelenlévő két elnökségi tag megfelelőnek
tartja és elfogadja az időpontot.

13l20I7 §.2.) elnölrségihatározatz Az elnökség egyhangúan - tartózkodáso ellenszavazat nélkül -
határozott arról, hogy a tagdíj pótbeíizetésének határideje 2017. május 31. legyen.

Feladat: a felszólíó levelek kiküldése azon tagok számára, akik a 20I7-re vonatkozó tagdíjat nem
fizették be.

Felelős: Dr. Egerland Mrária

Határidő: 2017 . május 12.

Az elnökség a megválasztása óta kiemelten fontos feladatanak tafila a tagság minél szélesebb köní
bevonását az egyesület tevékenységébe, Az elnökség a megválasáása óta eltelt időben azt érzékelte,
hogy a virtrrális kommunikáció nem elégséges atagságmegfelelő tájékoztatására és mozgősitására, Az
egYesÜlet megnövekedetttaglétszáma különösen nehézzé teszi a személyes kapcsolatok kialakítását, a
folyamatos vagy rendszeres megbeszélések lefolytatását, továbbá atagságban rejlő szakmai potenciál
felismerését és kihasználását a közös célok megvalósítasa érdekében.

Ezért azelnökség szükségesnek látja, hogy lépéseket tegyen az egyesület valódi közösségként való
működésének elősegítésére, a tagsággal való kommunikáció javítására és tevékenysége
hatékonYságának növelésére, amihez szeívezetfejlesztő szakembert is be kíván vonni, Az elnök
javasolja, hogy azelnökség Antal Norbert szervezet- és közösségfejlesztőt kérje fel a íeladatra.

l4l2017 (V.2.) elnökségihatározatz Azelnökség egyhangúan - tartózkodás, ellenszavazat nélkül -
határozott arról, hogy megbizza Antal Norbert (Tertius Kft.) szerwezet- és közösségfejlesztő
szakembert az egyesülettel kapcsolatos szervezetfejlesztési feladattal. Az erre fordítható összeg
maximum 200 000 F't lehet.

Feladat: szerződéskötés

Felelős: elnök

Határidő: 20 17. június 5.

Az elnökség a továbbiakban a folyó ügyekkel kapcsolatban operatív megbeszélést folyatott, amelyekben
határozathozatalra nem került sor.

Ezt követően az elnök az elnökségi ülést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezáw a: 1 0 : 45 -kor.

Budapest, 2017 . május 2.
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