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A Szíriusz Kalandorai Egyesület Közgyűlése 2019.06.27
Helyszín: 1068 Budapest, Szófia utca 7.
Ideje: 2019.06.27, Csütörtök, 19:00
Az egyesület elnöke, Debreceni Dávid megállapította, hogy a megjelent nyolc taggal az egyesület közgyűlése nem
határozatképes.
A megismételt időpontban, 19:30-kor a jelenlevők megtartották a közgyűlést.
Levezető elnök: Debreceni Dávid (megválasztva 8 igen szavazattal)
Jegyzőkönyvvezető: Trautman Attila (megválasztva 7 igen, 1 tartózkodás szavazattal)
Napirendi pontok
Az előzetesen kiküldött meghívó alapján a levezető elnök ismertette a közgyűlés napirendi pontjait:
1. Az Elnökség beszámolója a 2019 első félévi gazdálkodásról
2. Tájékoztató az Egyesület tervezett rövid és hosszú távú projektjeiről, programjairól, azok
alakulásáról
3. Szíriusz minitábor beszámoló
4. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések.
A napirendi pontokat a közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták.
1. Az Elnökség beszámolója a 2019 első félévi gazdálkodásról
A Bíróság honlapján hiáynosság tapasztalható a megjelent beszámolókat illetően, Kereszturi Zsolt és
Debreceni Dávid pótolni fogják.
Egyhangúlag elfogadva
2020-tól várhatóan megkapja az egyesület a közhasznú minősítést, az elnökség beszámolt a várható
változásokról, a Magnet-ház Programról és az személyi jövedelemadó felajánlható 1%-ról
Egyhangúlag elfogadva
Tagdíjbefizetési elmaradásokkal kapcsolatban az egyesület megbízza Trautman Attilát a hiányosságok
felmérésére és a pótlásra való felszólításra.
Egyhangúlag elfogadva
Az egyesület készpénzvagyona megnövekedését szóvátette a pénztáros, a tagok megbeszélték a befizetést az
egyesületi számlára.
Egyhangúlag elfogadva
A Pénzügyi Beszámolót az egyesület egyhangúlag elfogadta.
2. Tájékoztató az Egyesület tervezett rövid- és hosszú távú projektjeiről, programjairól, azok alakulásáról
A Pestújhelyi Közösségi Ház szervezésében az egyesület részt vett egy napközi foglalkoztató programon,
társasjátékokkal és játékmesterrel. Beszámolt Trautman Attila
Egyhangúlag elfogadva
Az ELTE Ajtósi-Dürer Kollégiumában megrendezett Társasjáték estek alakulásáról és a tervezett folytatásról
beszámolt Kereszturi Zsolt
Egyhangúlag elfogadva

3. Szíriusz tábor
Katalinpuszta-Szendehelyen megrendezésre került az első Szíriusz Mini-tábor, amelyről beszámolt Kereszturi
Zsolt. A megjelentek által készített képek összesítését vállalta Debreceni Dávid
Egyhangúlag elfogadva.
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4. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések.
A Szíriusz Egyesület honlapjának frissítését vállalta Debreceni Dávid
Debreceni Dávid felhívta a tagok figyelmét, hogy 2019 végén tisztújításra kerül sor, az elnökség munkájában
részt venni kívánók felkészülnek a pályázatukkal.

A jegyzőkönyv kéziratát a jegyzőkönyvvezető aláírásával ellátta

A jegyzőkönyv kéziratát a levezető elnök olvasta és jóváhagyta

