Emlékeztető

a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület kibővített elnökségi üléséről
2015. november 4. 10 órakor
Helyszín DAB klubterem
Jelen vannak: a kibővített elnökség tagjai
Hiányzik: Csiha László, Nagyné Lengyel Erika, Oláh Imréné
Az elnök megállapítja, hogy az elnökség határozatképes és javaslatot tesz a napirendre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A 14. kötet megjelentetésének és bemutatásának megbeszélése
Az Alapszabály módosításának megbeszélése
Az egyesület fennállásának 20 évfordulós előkészítése
A hajdúszoboszlói csoport vezetésének változása
Rendkívüli közgyűlés összehívása
Tagfelvétel

Az elnök megállapítja, hogy a bemutató jól sikerült , nagy érdeklődés mellett zajlott, és
felkéri Szikszainé dr. Nagy Irmát, hogy az idei tapasztalatok alapján tegyen javaslatot a
folytatásra.
Szikszainé dr. Nagy Irma a következő kötet szerkesztéséhez néhány tipográfiai javaslatot
tesz, (pl. célszerűbb lenne a hasábtördelés elhagyása, ezzel helyet nyernénk)és két új
munkatárs csatlakozik a nyelvi lektorokhoz Balogh Lászlóné dr. és Imre Lászlóné dr
személyében.
Csermely László javasolja , hogy a továbbiakban ne legyen a kötetnek főszerkesztője, B/5-ös
formátumú legyen a kötet, és maximáljuk 100-ban az arcképvázlaok számát valamint
megerősíti az előzőekben elmondottakat.
Szabó Lászlóné megdicsérte a kulturális műsort és kéri, hogy a könyvismertetőben lehetőleg
hangozzék el minden bemutatott személy neve.
Kálmán Antalné javasolja, hogy a honlapra felteendő könyvismertetőben ezt pótoljuk, és
adjunk hírt arról, hogy a Pedagógusok arcképcsarnoka c. kiadványunk bekerült a Hajdú-Bihar
Megyei Értéktárba.
Fülöp Mihály elnök összegzi a javaslatokat.
2. Az alapszabály módosítására az Egyesület közhasznúvá nyilvánítása miatt van szükség.
Ezért tesz javaslatot rendkívüli közgyűlés összehívására. Ismerteti az új alapszabálytervezetet, amelyet az elnökség egyhangúlag elfogadott. A rendkívüli közgyűlés időpontját

2015. november 25-én 10 órára tűzi ki. Az éves tagdíj összegét évi 2000 Ft-ra javasolja
módosítani. Az elnökség a javaslatot támogatja.
3. Az elnök javasolja, hogy a jubileumra 15-20 emlékplakett készítésére kérjünk árajánlatot.
A továbbiakra majd a későbbiekben visszatérünk.
4. A hajdúszoboszlói csoport vezetésére, összetartására Némethné Dávid Irén kolléganőt kéri
fel, aki a megbízást elfogadja. Az elnökség a javaslattal egyetért.
5. Kovács András új tagok felvételére tesz javaslatot:
Baranyai Ildikó
Balogh Lászlóné dr.
Kovács Andrásné
Szácsi Károlyné
Az elnökség az új tagok felvételét egyhangúlag elfogadta. Ezzel a taglétszám 181 fő.
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