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A Szíriusz Kalandorai Egyesület Közgyűlése 2017.12.21. 
 
Helyszín: 1068 Budapest, Szófia utca 7. 
Ideje: 2017.12.21. csütörtök, 19:00 
 
Az egyesület elnöke, Debreceni Dávid megállapította, hogy a megjelent hat taggal az egyesület közgyűlése 
nem határozatképes, így a közgyűlést 2017.12.21. csütörtök, 19:30-kor megismétlik. 
 
Ideje: 2017.12.21. csütörtök, 19:30 
 
Az egyesület elnöke, Debreceni Dávid megállapította, hogy a megjelent hét taggal az egyesület közgyűlése 
határozatképes. 
 
Levezető elnök: Debreceni Dávid (megválasztva 7 igen szavazattal)  
Jegyzőkönyvvezető: Albrecht Balázs (megválasztva 7 igen szavazattal) 
 
Napirendi pontok  
Az előzetesen kiküldött meghívó alapján a levezető elnök ismertette a közgyűlés napirendi pontjait:  

1. Az Elnökség beszámolója a 2017-es évről gazdálkodásról 
2. Tájékoztató az Egyesület tervezett rövid és hosszú távú projektjeiről, programjairól, azok 

alakulásáról 
3. Szíriusz tábor 
4. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések. 

 
A napirendi pontokat a közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták. 
 
 

1. Az Elnökség beszámolója a 2017-es évről gazdálkodásról 
Elnök megtartotta a 2017-es évi gazdasági beszámolóját. 
Trautman Attila hirtelen jött távolléte miatt bemutatásra került az egyesület online 
pénzforgalma, a tagdíjbefizetéssel kapcsolatos anyagok januárban kiküldésre kerülnek. 
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az elhangzottakat. 

2. Tájékoztató az Egyesület tervezett rövid és hosszú távú projektjeiről, programjairól, azok 
alakulásáról 
Az elnök vázolta az egyesület 2017-es eredményeit, jövő évi terveit. 
Beszámolót a közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták. 

3. Szíriusz tábor 
Kék Gergely ismertette a 2018-as tatai Szíriusz tábor részleteit, időpontjainak lehetőségét, 
fizetési rendszerének átalakítását. 
2018 elején ezzel kapcsolatos események létrehozása meg fog történni.  
A 2018-as tábort ismét Kék Gergely szervezi és vezényli. 
Beszámolót a közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták. 

4. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések. 
2017 évi gazdasági zárással kapcsolatos megbeszélések 

 
20:12-kor a közgyűlés lezárásra került. 

 
 
A jegyzőkönyv kéziratát a jegyzőkönyvvezető aláírásával ellátta 
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A jegyzőkönyv kéziratát a levezető elnök olvasta és jóváhagyta 
 
 
 


