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Napirend:
1. Animátor vezetőképző tábor (vendég: Bartók Réka, Animátor

koordinátor)
2. Egyebek

Timár Lili kimentését kéri.
Az első napirendi pont előtt Kreszadló Dóra bejelenti, hogy a beszámolók az
Egyebek napirendi pont során fognak elhangozni.
1. napirendi pont: Animátor vezetőképző tábor
Kreszadló Dóra ismerteti az animátor vezetőképző szekció terveit: pénteken
kötelező játékos- és szervezői szekció, szombaton pedig választható asszertív
kommunikáció-, vezetői-, kreatív projekttervezés-, önismereti- és szenzitivitás,
illetve idén először mediagroup szekció lesz.
Kreszadló Dóra kikéri Bartók Réka, Puju Robin és Karacsi Gábor véleményét
azzal kapcsolatban, hogy a szombathelyi animátorképzést végző hallgatók is részt
vegyenek-e a táborban. Mindhárman támogatják a felvetést. Kreszadló Dóra
meghívja a szombathelyi animátor képzésen résztvevő hallgatókat a vezetőképző
táborba.
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Kreszadló Dóra átadja a szót Bartók Rékának. Bartók Réka elmondja, hogy
kiket szeretnének felkérni a szekciók megtartására. Az elnökség tagjai megvitatják
a javaslatot, a végső változatot pedig egyhangúan elfogadják.
Kreszadló Dóra ismerteti az idősebb animátoroknak tartott szekciók terveit.
Bartók Réka 18:10 perckor távozik.
2. napirendi pont: Egyebek
Kreszadló Dóra, Dávid Szamanta és Barlay Kristóf ismerteti az elnökséggel
azon animátorok névsorát, akiket a gólyatábor koordinátori szerepre, vagy a
gólyahétre főszervezőnek fel szeretnének kérni. Az elnökség tagjai egyhangúan
elfogadják.
Doszpoth Rebeka megkérdezi az elnökség tagjait arról, hogy van-e ötletük
cikk témákra a Perspektíva magazinba, illetve megkéri azokat, akik vállalták, hogy
írnak a karilap arra, hogy hétfőig küldjék el a kész változatot.
Ezt követően az elnökség tagjai beszámolnak az előző ülés óta történt
fontosabb eseményekről, elvégzett feladatokról.
Hulik Bernadett beszámol arról, hogy 13 hallgató vett részt a delegált
képzésen, 12-en írták meg a tesztet, egy ember a mentor tábor miatt elhalasztotta
azt. Lezajlott a delegált hétvége, ami jól sikerült. Március 27-én részt vett a Kari
Tanácson.
Perger Petra beszámol arról, hogy március 27-én részt vett a Kari Tanácson,
illetve ugyanezen a napon a Kari Ösztöndíj Bizottság ülést tartott, ahol kiírták a
demonstrátori pályázatot.
Karacsi Gábor beszámol arról, hogy március 26-án megbeszélést tartottak a
szombathelyi tisztségviselőkkel a Diáknapok programjáról. Március 27-én pedig
részt vett a Kari Tanácson.
Dávid Szamanta beszámol arról, hogy március 21-én részt vett az EHÖK
Küldöttgyűlésén. Március 26-án Barlay Kristóffal és az ELTE Szolgáltató Kft.
ügyvezetőjével részt vett egy találkozón, ahol a Felezőbálról készítettek összegzést.
Ugyanezen a napon Kreszadló Dórával és Barlay Kristóffal tartottak egy
megbeszélést, ahol a gólyatábori koordinátorokat nevezték meg. A vezetőképző
tábor megrendelései folyamatban vannak.
Puju Robin beszámol arról, hogy március 21-én részt vett az EHÖK
Küldöttgyűlésén. Március 18-án Bartók Rékával elkészítették a szombathelyi
animátorképzés programtervét. Március 22-én megtartották Szombathelyen az
animátorképzést. Március 26-án részt vett egy megbeszélésen az animátorokkal
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arra vonatkozóan, hogy milyen szempontok alapján legyenek kiválasztva a
gólyatábor stáb tagjait.
Kerekes Zsombor beszámol róla, hogy március 22-én lezárult a Felezőbál
reklámja. Március 27-én készül el a Kari napok eseménye.
Barlay Kristóf beszámol arról, hogy március 22-én lezajlott a Felezőbál.
Március 25-én tartottak egy informális megbeszélést a Rendezvényszervező
Bizottsággal, ahol értékelték az előző eseményeket, illetve felosztották a Kari
napokkal kapcsolatos feladatokat. Március 26-án Kreszadló Dórával és Dávid
Szamantával tartottak egy megbeszélést, ahol a gólyatábori koordinátorokat
nevezték meg, illetve ugyanezen a napon Dávid Szamantával és az ELTE Szolgáltató
Kft. ügyvezetőjével részt vett egy találkozón, ahol a Felezőbálról készítettek
összegzést.
Doszpoth Rebeka beszámol arról, hogy folyamatosan kerülnek ki a cikkek a
Perspektíva online felületére.
Kreszadló Dóra beszámol arról, hogy március 21-én részt vett az EHÖK
Küldöttgyűlésén. Március 22-én részt vett a Felezőbálon. Március 26-án Dávid
Szamantával és Barlay Kristóffal tartottak egy megbeszélést, ahol a gólyatábori
koordinátorokat nevezték meg. Március 27-én részt vett a Kari Tanácson.
Az elnökség tagjai megvitatják a Kari napok utolsó esti programjának
tervezett helyszínét.
Nem érkezett több bejelentés

Tóth Rebeka
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
Budapest, 2018.04.03.
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