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F O T O G R Á F I A I

A L K O T Ó M Ű H E L Y

Jegyzőkönyv
az Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület
elnökségének üléséről
Időpont: 2015. március 22.
Jelen vannak: Károly György Tamás elnök, Haár László alelnök és Csizmazia Zsolt titkár
Az elnökség 100%-ban jelen van és határozatképes. Az ülés online zajlik.
Jegyzőkönyvvezető: Csizmazia Zsolt. Levezető elnök: Károly György Tamás.
Napirendi pont: Pályázati munkacsoport alapítása
Károly György Tamás köszönti a jelenlévőket, és megnyitja az ülést.
A jelenlévők megválasztják a jegyzőkönyvvezetőt és a levezető elnököt, meghallgatják és elfogadják a
napirendi pontokat és azok tárgyalási sorrendjét.
Az ülésen nyilvános szavazással dönt az elnökség minden kérdésben.

Napirendi pont tárgyalása – Pályázati munkacsoport alapítása
Az elhangzottak lényege:
Az egyesület hatékony működéséhez jelentősen hozzájárulhat egy pályázati munkacsoport létezése.
Határozathozatal:
Az elnökség 100%-os többséggel az alábbi 7/2015. (III. 22.) elnökségi határozatot hozza.
1. § Az elnökség az egyesület pályázatfigyelési és -előkészítési feladatainak ellátására megalapítja
a Pályázati munkacsoportot, melynek működését egyelőre nem szabályozza.
2. § Az elnökség felkéri Komáromi Richárdot vezetőként, Eisenberger Ágnest és Horváth Tündét tagként
a munkacsoport feladatainak ellátására és a működési elvek kidolgozására.
3. § A három fős testület megbízatása az elnökség mandátumával egyszerre jár le.
4. § A munkacsoport az elnökségnek számol be tevékenységéről, munkájáért díjazásban nem részesül.

Befejezés
Egyéb kérdés nem lévén a Károly György Tamás megköszöni a figyelmet és berekeszti az ülést.
Az egyesület első taggyűlése 2015. április 11-én 10.00-kor lesz a WestEnd bevásárlóközpont tetőkertjén
(1062 Budapest, Váci út 1–3.).
Budapest, 2015. március 22.
#
#
#
#
#
#
#
#

_____________________________________________
Károly György Tamás elnök, mint levezető elnök
_____________________________________________
Csizmazia Zsolt titkár, mint jegyzőkönyvvezető és tanú
Lakcím: 1174 Budapest, Szilárd utca 119.
_____________________________________________
Haár László alelnök, mint tanú
Lakcím: 1026 Budapest, Garas utca 26 A. II. em. 11.

