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A Szíriusz Kalandorai Egyesület Közgyűlése 2021.10.16
Helyszín: 1068 Budapest, Szófia utca 7.
Ideje: 2021.10.16, Szerda, 19:00

Az egyesület elnöke, Debreceni Dávid megállapította, hogy a megjelent öt taggal az egyesület közgyűlése nem
határozatképes.
A megismételt időpontban, 19:30-kor a jelenlevők megtartották a közgyűlést.

A Szíriusz Kalandorai Egyesület Rendkívüli Közgyűlése 2021.10.16
Helyszín: 1068 Budapest, Szófia utca 7.
Ideje: 2021.10.16, Szerda, 19:30

Levezető elnök: Debreceni Dávid (megválasztva 5 igen szavazattal)
Jegyzőkönyvvezető: megszavazva, hogy a jegyzőkönyv hangfelvételként kerül rögzítésre, melyből kivonat készül
(megválasztva 5 igen szavazattal)
Napirendi pontok
Az előzetesen kiküldött meghívó alapján a levezető elnök ismertette a közgyűlés napirendi pontjait:
1. Az Elnökség beszámolója a 2021 első félévéről
2. Tájékoztató az Egyesület tervezett rövid és hosszú távú projektjeiről, programjairól, azok
alakulásáról
3. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések.
Kék Gergely felvetésére egy újabb napirendi ponttal egészítjük ki, „Tagsági díj mérséklése” címmel amely 3. napirendi
pontként kerül megtárgyalásra.
1. Az Elnökség beszámolója a 2021 első félévéről
Kiértékeltük a COVID-19 helyzet várható következményei és az abból adódó rendezvény módosításokat.
Megállapítottuk, hogy a létrehozott on-line közösség hosszú távú fenntartásra érdemes, illetve amíg lehetséges a
már leszervezett személyes rendezvényeket megtartjuk a járványügyi intézkedések megtartása mellett.
Egyhangúlag elfogadva
2.Tájékoztató az Egyesület tervezett rövid- és hosszú távú projektjeiről, programjairól, azok alakulásáról
Online társas esték megtartása péntekenként.
Offline megtartása két hetente szerdánként az Eötvös 10-ben.
7. napon rendezvények folytatása, első időpont 2021.10.24.
Egyhangúlag elfogadva
3. Tagsági díj mérséklése
A jelenlegi helyzetben az egyesület fenntartására nincs szükség ekkora tagsági díjra, így azt évi 500Ft/fő-re
mérsékeltük visszavonásig.
Egyhangúlag elfogadva
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4. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések.
Kék Gergely közös pólórendelés lehetőségét vázolta amely grafikáját Lang Krisztina fogja elkészíteni.
A jegyzőkönyv kéziratát a levezető elnök olvasta és jóváhagyta.

Budapest, 2021. október 16.

