Jegyzőkönyv
amelY készÜIt a Szoptatásért Magyar Egyesület elnökségi ülésén 20l7. október
9-én.

Helyszín: HelloAnyu Kávéző (l077 Budapest, Csányi u, 7,)

Az ülés kezdete: l0 óra
Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint: Juhtisz Istvúnnéelnök, Kovúcs Zsuzsanno,
alelnök, Dr.

Egerland Mdria, elnökségi tag.

Az elnök az ülést megnyitja,
Az elnök közli, hogy az elnökségi ülés összehír ása szabálr.szerú r olt.
Az elnök közli, hogy az tilésről.]eg\ z!ikr-n\ r keszii]. es aieq zőkön}l l ezetésére telkeri Dr, Eceriand
}íáriát, aki a felkérést elfogad.ia,
Ezek utan az elnök ismerteti
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Előzo elnökségi ülés óta felmerült kérdések, pályázaíok
Egyebek, aktuális rrapi ügyek nregbeszélése

2ll20l7. (X.9.) elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan - tartózkodás,
nélkül - elfogadja a napirendi pontoklt az ismertetekket megegyezően.

ellenszavazat

Ezt kör,etőert az elnökség a napirendet a kör etkezók szerint tárgr alta mes:

1

-{ legutobbi elnökségi iiles óta az alábbi szemelr kerte lelrételet az Egresi.ilet taglainak st-raba:
\tonr ine Kaló Ttinde. A tagok felvételéroltörteno döntes az Alapszabalr -{ ,i l tt pcntla értelneben
az elnökség hatáskörébe tartozik,
2212017. (X.9.) elnÖkségi határozatz

Az elnökség, tagfelvételi kérelme alapján, egvhangúlag - 3
igen szavazattal, tartózkotlás, ellenszavazat nélküI felr.ette az Egl-esület tagjainak
sorába
Afonyiné Kaló Tündét, aki tagságának kezdő napja: 2017. október l0.
Feladat: az új tagok értesitése,a tagok bevezetése a tagi
Felelős: kovács zsuzsanna
Határidő: 2017. november l0,

n1

ilvántartásba.

2. Eves munka és az előző elnökségi határozatok végrehajtásának áttekintese

2.I. Az elnökség szükségesnek látja, hogy azáprilisitisztújítás előtt áttekintse az elnökség elmúlt 2
éves munkáj át, a határozatok végrehajtását.

A naPirendi pont érdemi megtárgyalására nem keriilt
2.2.

sor, kivéve az alábbitagdíjemelési kérdést.

A

KözgYŰlés 8l20I'7. (II.4.) közgyűlési határozatának értelmében a közgyűlés a tagclíj
megemelésének szükségességévelegyetért és a 2018, évtól esedékes tagdíj mértékérőlkülön
határozatban dönt a későbbiekben.

Az elnökség az alábbi lehetőségeket l,,izsgálta meg,

A dologi költségek éves szinten

67 6 000 Ft-ot tesznek ki. 20l8-ban az átutalt adó 1%-ok míiködésre
fordítható része összesen: 64 000 Ft, A tagdíjakból befolyó összeg a nem-IBCLC és IBCLC tasoka
vonatkozó tagdíj ki,ilönböző mértékénekmegfelelően a következőképpen alakul:
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Jelenlegi tagdíj - nem-IBCLC iag e seten: ]O00 Ft 1BCLC tas esetén.1000 Ft
betolvo összes összesen, -]^ '-,t-lr-1 f ,

Ha a tagdíj iem-IBCLC :]_: -s.:.:| _: .,i F: IBCLC tai eseten
taldrtakból beiclrc ]ssz-: :!:;:.: i-_ . Ha a tagdÍ_i ner::-IBi. J :-1: -s..-:, -::., ,: .3.'-a :]- .>-:-:.
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1i:.:z. :-;.', ,e::]ab,o az e:'.esl]e: ;;.::l .,_-,:s.:;:: :.;:zrl:::i_ia : ia:;l:^i;1 as az ];,] _:._,:k
a , r altozatban szereplö tagdr;ak beszedese

muködesre tcroithato részebol szarmazo bevetel.

_1

szükséges,

Ahhoz hogy

20l 8-as tagdíj mértékénelrváItozására a tagság fel tudjon készülni. a közg;,űlés t 2011
november 7-ére, amennyiben az eredetileg meghirdetett időpontban a közgyiilés határozatképtelen.
20l7. rrovember 1l-re hívja össze az elnökség, Dr, Egerland Mária.jelzi. hogy ezen a napon nem tttcl
a közgviílésen jelen lenni.
a

.

23"2011, (X.9). elnökségi határozat: Az elnökség eglhangúan tartózkodás. ellenszar-azat
nelkÜl - határozott arról, hog1- a közgl,űlés részérejavasolja. hog1 a tagdíj mértéketagdíj nem-

IBCLC tagok részére3500 Ft,IBCLC tagok részére5500 Ft legl.en
_{

közgl űlés időpontja

:

2017.í1.07.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 20l7.11.1l.
Feladat: a közgyűlés összehívása
Felelős: Elnök
Határidó: 2017 . október 23.
3, Tagsági jogviszony megszíínésekkelkapcsolatos teendők

A

l8l20I7. (VI.26.). elnökségi határozatban érintettek számára a felmondásról a hivatalos levél

nregküldésétpótolni kell.

Az elŐző és a mostani elnökségi ülésen felvett tagok tagdíjbefizetését nyomon kell követni, szükség
esetén egyeáetni kell.

Azokkal, akik nem fizették be a korábbi fizetési felszólítás ellenére a tagclíjat. de azt az elnökség
tudomása szerint szándékukban áll megtenni, ismételt szóbeli egyeztetés szükséges,

24l20l7. (X.9.) elnöliségi határozat: Az elnökség egyhangúan - tartózkodás, ellenszavazat
nélkül -határozott arról, hogy a tagdíjak befizetéséről azokkal a tagokkal, akik ezt eddig nem
tették mego egyeztetni szükséges.

Feladat: tagdíjak áttekintése, egyeztetés.
Felelős: Kovács Zsuzsa
Határidő: folyamatosan
4. Október-április oktatások hell,zete. terv,ezése

4.|. Az Elnökség

a

I2l20I'7. (V.2) elnökségi haíározatban foglaltakat módosítja. trgl,anis

kapacitáshiány miatt egyelőre nem tud tanfoh,amot tartani.

lz elnökség egyhangúan - tartózkodás, ellenszavazat
nélkül -határozott arról, hogl,az eglesület a2017. év hátralérő részében nem tart 40 órás

2512017, (X.9). elnökségi határozat:

hosszúságúoktatást.

],]

.\z Elnöksé,s nem tan_ia .:;,,.,-.,::i _<,:,,ir cktatasi lerelezölista 1enntartását lpl. az oktatási
1erelezcllstán szinte nin;s ]ei...z.s. -";__i_Z.:. =z ,;:::_a r],:3,. ezéa :zi :l;:sz,.i::;tl,

:6:01-. t\.9). elnökségi határ,lzet:

_l,z elnöL.eg egrhangúan

-

tartózkodás. ellenszavazat
nelkÜl-határozottarról.hog1 azegresülctoktatási lerelezolistáját 201-,október_11,napjáral

lezá rj a.

Feiaiat: a 1ista iezarása a tagok eSr

u e rte sltese mellen

ide,t

Felelős: Elnök
Határidő: 20l7. október

3l.

4,3. Az oktatásokkal kapcsolatban az elnökség úgy gondolja, hogy az egyesület ezen tevékenységét
át kell gorrclolni, és ki kell alakítani az oktatások szervezett rendjét (ki oktathat. ki oktat. tanany,ag.

szervezési kérdések.stb,), Ennek keretében folrt az oktatási stratésia előkeszitese is. amelrnek
resLegesítése a szervezetülesztés lezárásáig felfiigeesaesre kerLilt .{z eInökség az cktat:.c.},
r]lJs&j] ielmeriilo témák kidolgozására az elnökses részére taná;sado munkacsopor"tot kiián
,et:eh,:zl-tt, .\ munkacsoport részletkérdéseinekkidolgozása szükséges tp1, íeladatck. hatáskör. tagok.
muködesi szabáll ok).
2112017. (X.9). elnökségi határozatz

Az elnökség egyhangúan - tartózkodás,

ellenszavazat

nélkül - határozott oktatási tanácsadó munkacsoport létrehozásáról. A munkacsoport konkrét
kérdéseiben (pl. feladatok, hatáskör, tagok, működési szabáI"vok), azok kidolgozását követően
határoz,
Feladat: a mttnkacsoport működésének kidolgozása és az elnökség eIé terjesztése

Felelós: Elnök
Határidő: 20l7. november 30,
5. E|őző elnökségi ülés óta felmerült kérdések,pályázatok

A szervezetfejlesztő céggel a szerződés aláírásra került.
A Zuglői Önkormányzat

a

VEKOP

7 .3

.2.-11 azonosítószá mű pályázat keretében indikatív árajánlatot

kért ",Korszerti szoptatási ismeretek I." c, 40 órás tanfolyam tarlására védőnók számára. Azárajánlatot
el

kii ldtük, azonb an vis szaj elzé s nem érkezett,

EgY webáruház tulajdonos megkereste az elnökséget azzal a kéréssel.
hogr az eglesi.ileti póló

hátoldalán szerePlő szÖveges ábrát más dizájnnal,szintén pólóra
nyomtatva felhasználhassa. A kérdés
jogi, Üzleti vetÜleteinek áttekintése szükséges, addig
nem tud végleges választ adni azelnökség. A
következő elnökségi ülésen tér rá vissza.

6, Az elnÖkség a továbbiakban a folyó ügyekkel kapcsolatban operatív
megbeszéléstfolyatott,

ame lyek ben határ ozathozatalr a nem

került sor,

Ezt követően az elnök az elnökségi ülést bereltesztette.
Jegyzőkönl.v lezárva: l2: lS-kor.
Budapest, 20l7. október 9.
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Dr. Egerland Mária

jeryzőkönyv

vezstő

Juhász Istvánné

elnök
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