
Jegyz®könyv
PHB Elnökségi Ülés

2016. szeptember 19.

Jelen vannak: Krizsán Gerg®, Nagy-Csiha Zsuzsanna, Szeg® Dóra és Vida Zsombor Álmos.
Szavazásra jogosultak száma: 4 f®.
A jegyz®könyvet Szeg® Dóra vezeti.
Az ülést Nagy-Csiha Zsuzsanna 15.19�kor megnyitotta.

Napirend

1. Gólyaköszönt® értékelés

2. PHBirthday

3. Csillagpark

4. Jeges Tea

5. Tagsági és elnökségi kérdések

Napirendi pontok tárgyalása

1. Gólyaköszönt® értékelés

szeg® dóra: A Gólyaköszönt® nagyon jól sikerült, kb. húsz f® vett részt rajta, a költségünk
ezzel 1515 Forint volt.

2. PHBirthday

szeg® dóra: A PHB születésnapját szeptember 24.-én tartjuk, este hét órától.

krizsán gerg®: Foglalok asztalt a Kiskorsóba!

nagy-csiha zsuzsanna: Plakátot csinálni felesleges, esetleg a hirdet®nkre kit¶zhetjük.

vida zsombor álmos: Ezt elkészítem én.

nagy-csiha zsuzsanna: Nagyon jó. A f® cél, hogy holnap ki lehessen rakni, és kapunk tortát
a Szakkollégiumtól, amit én fogok megrendelni.

szeg® dóra: Én csinálok Facebook-eseményt.

3. Zselici Csillagpark

szeg® dóra: Végül abban az id®pontban maradtunk, hogy október negyedikén, kedden me-
gyünk a Csillagparkba. Ma még egyszer felhívom ®ket, hogy tuti legyen az id®pont.

nagy-csiha zsuzsanna: A buszhoz van egy nyomtatvány, amit Óbert Andreának kell leadni.

krizsán gerg®: A részletekr®l meg Zsuzsával tudok egyeztetni.

vida zsombor álmos: Én készítek plakátot szerdára vagy csütörtökre!

4. Jeges Tea

krizsán gerg®: Meghívhatnánk Kroó Nobertet!

nagy-csiha zsuzsanna: Az a kérdés, hogy van-e rá pénzünk. Felmerült még Litz József,
Hraskó Péter neve is. Esetleg valakit a pulis (m¶hold) csapatból.
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szeg® dóra: Azt tudom javasolni, hogy a héten írjatok nekik, hogy egyáltalán vállalnak-e
el®adásokat.

5. Tagsági és elnökségi kérdések

szeg® dóra: Meg kell újítani a tagságunkat, de még nem tudom, hogy mikor lesz elérhet® a
felület. Majd szólni fogok.

nagy-csiha zsuzsanna: Október nyolcadikán Ma�he éves közgy¶lés lesz. Én nem tudok
elmenni.

krizsán gerg®: Én megyek.

Napirenden kívüli felszólalások

• YouTube - Deák Viktória azt mondta, hogy szívesen csatlakozik hozzánk videót készíteni.

• Tartanunk kellene egy nyári élménybeszámolót, ez jó alkalom lenne bef¶zni az új embereket.

Nagy-Csiha Zsuzsanna az ülést 16.03-kor lezárta.
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