Rendezvényszervező Bizottsági ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Jegyzőkönyv
2022. június 05. (19:48-20:14)
Helyszín: Helvécia Pub
Jelenlévők:
1. Fekete Anna

Rendezvényszervező Bizottság elnöke

2. Kállai Róbert

Animátor koordinátor

3. Aranyosy Blanka

Kulturális referens

4. Kovács Dorka

Logisztikáért felelős bizottsági tag

5. Újvári Zoltán

Sportreferens

6. Tóth Dorottya

Vendég

7. Téglási Berta

Ellenőrző Bizottsági elnök

Az ELTE PPK HÖK Rendezvényszervező Bizottsági ülése 5 mandátummal határozatképes.
Fekete Anna javaslatára az ülés jegyzőkönyvvezetője Téglási Berta.
A javaslatot a Bizottság 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:

1. Aktualitások és beszámolók
2. Az év lezárása
3. Egyebek
A Bizottság 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a meghívóban rögzített
napirendi pontokat.
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1. Aktualitások és beszámolók
Fekete Anna beszámol arról, hogy a mai nap folyamán Kállai Róberttel 2 Animátor
köri beszélgetést intéztek el rendkívüli módon. Emellett sikeresen lezárták az évet, megtörtént
a maratoni szülői és a Gólyahét és a Gólyatábor stábösszerakása is.
Aranyosy Blanka beszámol arról, hogy milyen programok kerültek megrendezésre az
elmúlt hónapokban, amik többek között a Sörkóstoló, az Eklektik és a Verses Est voltak.
Kovács Dorka beszámol arról, hogy a friss animátorok avatásán asszisztált, továbbá ő
is részt vett a Gólyahét és a Gólyatábor stábösszerakásán.
Ujvári Zoltán beszámol arról, hogy az utóbbi időkben a Sörpong, Fröccspong
bajnokság és a Cyberjump események zajlottak le. Továbbá elmondja, hogy részt vett a kari
tanácson is.
Kállai Róbert beszámol arról, hogy a hétfői nap folyamán animátor szülőit tartott,
vasárnap levezényelte a maratoni szülőit, pénteken pedig a Gólyahét és a Gólyatábor
stábösszerakását.
Fekete Anna ki szeretné egészíteni beszámolóját azzal, hogy bejelenti, idén olyan
szervezeti változás történik, hogy előrébb hozták a következő Animátor Koordinátor
megválasztási időpontját.

2. Az év lezárása
Fekete Anna hivatalosan is megköszöni az egész féléves munkáját a
Rendezvényszervező Bizottság valamennyi tagjának. Azt mondja továbbá, hogy szerinte
nagyon jól sikerült minden és a továbbiakban nyugodtan hagyja jó kezekben az irányítást
Tóth Dorottyánál, aki majd az utódja lesz a következő időszaktól.

3. Egyebek
Nem érkezett több bejelentés, így Fekete Anna az ülést 20:14 perckor lezárja.

Budapest, 2022. június 05.
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