Jegyzőkönyv
amely készült a Szoptatásért Magyar Egyesület elnökségi ülésén2018. február 1,4-éna Hotel
Unioban (Budapest, Dob u. 73,1077).

Az ülés kezdete:

13 óra

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint., Juhdsz Istvánné elnök, Dr. Bangó Mdrta alelnök,
Dr. Egerland Máría tag.

Az elnök az ülést megnyitja.
Az elnök közli, hogy az elnökségi ülés összehivása szabályszerű volt.

Az elnök közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül, és a jegyzőkönyv vezetésérefelkéri Dr.
Egerland Máriéú,aki a felkérést elfogadja.

Ezek után az elnök ismerteti atewezetí napirendet és kéri annak elfogadását:

1.

2.
3.
4.

Tisztújító közgyűlés előkészítése
Előző elnökségi ülés óta eltelt ügyekről, oktatásokról beszámoló
Az Elnökség 2 éves tevékenységénekáttekintése
Egyebek, aktuális napi ügyek megbeszélése

1l20l8. (II.14.) elnökségi határozatz Az elnökség egyhangúan - tartózkodáso
ellenszavazat nélkül - elfogadja a napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően.
Ezt követően az elnökség a napirendet a következők szerint tárgyalta meg:

1. Tisztúiító közeyűlés

előkészítése

Az elnök a tagság körében végzett előzetes felmérésalapjan 2018. március 3. 10:3O-ra
javasolja aközgyűlést összehívni, helyszíne: l074 Budapest, Hársfa utca2I.
Hatfuozatképtelenség esetére a közgyűlés időpontjára javaslata: 2018. marcius 9.17:00 őra,
helyszíne: Hello Anyu Kávézó (1077 Budapest, Csanyi utca7.).
A javasolt napirend a következő:

i.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elnöki beszámoló
Az elnökség tagjainak megválasztása
I)j tazválasztása a Felügyelő Bizottságba a lemondott tag helyett
Uj tag választása azEtikai Bizottságba a lemondott tag helyett
Az egyesület székhelyénekmódosítása.
Az egyesület AlapszabáIyánakmódosítása a Felügyelő Bizottság tagságában,továbbá
az egyesület székhelyében beállott változások miatt.
Az egyesület Alapszabályának a módosításokat is tartalmaző, egységes szerkezetbe
foglalt szövegének elfo gadása.

212018. (II.14) elnÖkségi határozatz Az elnökség egyhangúan 1.p1rtőzkodás, ellenszavazat
nélkÜl - ÖsszehÍvj a akőzgyűlést 2018. március 3. 10:30-ra, helyszíne z 1074 Budapest,
Hársfa utca2l.Határozatképtelenség esetére az elnökség 2018. március 9.17:00 őrára
hÍvja Össze a kÖzgyűlést, melynek helyszíne: Hello Anyu Kávéző (1077 Budapesto Csányi
utca 7.).

A közgyűlés napirendje

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.

a következőz

Elnöki beszámoló
Az elnöksóg tagiainak megválasztása
I]i tasválasztása a Felügyelő Bizottságba a lemondott tag helyett
uj tag váIasztása az Etikai Bizottságba a lemondott tag helyett
Az egyesület székhelyének módosítása.
Az egYesÜlet Alapszabályának módosítása a Felügyelő Bizottság tagságában,
tov ább á az e gyes

let székhely ében b eáll ott v áltozás o k miatt.
Az egYesÜlet Alapszabályának a módosításokat is tartalmazó, egységes
szerkezetbe foglalt szövegének elfogadása.
ü

Felelős: elnök
Határidő: 2018. február 15.
Tekintettel arra, hogy az elnökség nem vett teljes létszámbanÉsztaz ülésen, a további
napirendi pontok nem kerültek megtárg y alásra.

Jegyzőkönyv lezárva:

1

4:

1

5-kor.

Budapest, 2018. február 14.

,14

-'{Q\lc^"|
!ál|/

EgerFhnd

jegyzőkönyv

Mária
vezető

'\,lftrrr.

icl,t q^^/

Juhász Istvánné

elnök

