Szeretetben és Egységben Katolikus Alapítvány, Szeged
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Jegyzőkönyv
Készült a Szeretetben és Egységben Katolikus Alapítvány kuratóriumának üléséről 2008. március 3-án.
Helyszín: Az alapítvány székhelye: Szeged, Rigó u. 16/a
Jelen vannak:
Bata Erika kuratórium elnöke
Laczi Marianna kuratóriumi tag
Korom Mária kuratóriumi tag
Lele Róbert kuratóriumi tag
Gyuris Gellért kuratóriumi tag
A kuratóriumi ülés megtartásáról a jelenlévők hét nappal korábban szóban értesültek, az elnök felé visszajelzéssel éltek.
A kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének vezetésével egyhangúan Bata Erikát bízták meg.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a működési pályázatról
2. Beszámoló a honlapkészítéses pályázatról
3. A honlaptervezet megbeszélése, a grafikai terv elfogadása
4. 2008 évi működési pályázat bemutatása, alapelvek megbeszélése
5. 2008-as irányelvek megbeszélése
6. 2008-as programterv elkészítése
7. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia telefonkörébe való belépési lehetőség bemutatása.
8. A szervezet éves beszámolója a 2007-es évről

1. Beszámoló a működési pályázatról: a 2008 évi működési pályázat eszközbeszerzése folyamatban van. A projektor beszerzését követően a pályázat elszámolásra kerül.
2. Beszámoló a honlapkészítéses pályázatról.
3. A honlaptervezet megbeszélése, a grafikai terv elfogadása. A bemutatott honlaptervezetet a
kuratórium elfogadta.
4. 2008 évi működési pályázat bemutatása, alapelvek megbeszélése. A kuratórium egybehangzó véleménye, hogy a pályázat eszközök beszerzésére irányuljon. A tervezett eszközök: egy nagy
teljesítményű nyomtató, és hangosítás. A hangosítás összeállításához szakember segítségét kérjük.
5. 2008-as irányelvek megbeszélése
6. 2008-as programterv elkészítése: a 2008 évi programok megbeszélése.
7. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia telefonkörébe való belépési lehetőség bemutatása.
8. A szervezet éves beszámolója a 2007-es évről. A kuratórium elfogadta a szervezet 2007-es
beszámolóját.
Egyebek nem lévén a levezető elnök ezután az ülést eredményesen befejezettnek nyilvánította és bezárta.
A jegyzőkönyv hiteléül:
_____________
Bata Erika
kuratóriumi elnök
_____________
Lele Róbert
kuratóriumi tag
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Korom Mária
kuratóriumi tag

_____________
Laczi Marianna
kuratóriumi tag
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_____________
Gyuris Gellért
kuratóriumi tag

