Emlékeztető
az MST Nemzetközi Szakosztály 2014. június 25‐i üléséről
Az ülés időpontja 2014. június 25. (szerda), 14.00, helye a Thirring Lajos terem.
Németh Eszter, a szakosztály vezetője az ülést megnyitotta, majd megállapította, hogy a megjelentek
alacsony száma miatt a közgyűlés nem határozatképes, a következő közgyűlés időpontját 14.30‐ra
hirdette meg.
A várakozás ideje alatt az uniós tagországokra fókuszáló kvízjátékot játszottunk, amely során a
legjobb eredményt a szakosztály elnöke érte el.
14.30‐kor Németh Eszter megnyitotta a közgyűlést, és első napirendi pontként beszámolt a
szakosztály tevékenységéről 2011 és 2014 első fele között. Felsorolta a szakosztályi ülések témáit,
hangsúlyozta az együttműködést a különböző szervezetekkel, ami révén az ülések iránti érdeklődés a
szakosztályi tagságon kívül is számottevő volt. Beszámolt arról is, hogy a tagság igényeinek
megismerése érdekében 2011‐ben végrehajtottunk egy igényfelmérést, és igyekeztünk ennek
megfelelően kialakítani a programokat, bár sajnos a visszaérkezett válaszok száma nem volt magas.
Javítandónak nevezte a szakosztályi aktivitást.
A következő napirendi pontban Vető Istvánné, a jelölőbizottság elnöke beszámolt a jelölés
eredményéről. Eszerint az elnöki pozícióra 5 jelölés érkezett Benoist Györgyre, 4 Freid Mónikára.
További 5 személy kapott 1‐1 jelölést. Vető Istvánné tájékoztatta a jelenlevőket, hogy Freid Mónika
nem vállalta a jelöltséget.
A titkári pozícióra nézve 10 jelölés érkezett Kátainé Marosi Angélára, további 1‐1 három különböző
személyre. A jelölőbizottság úgy ítélte meg, hogy a több jelölést kapott személyeket terjeszti elő
szavazásra.
Mivel Németh Eszter, a szakosztály jelenlegi elnöke nem kívánta tovább vállalni a pozíciót, mindkét
tisztségre egy‐egy jelölt maradt. A jelölőbizottság elnöke megkérdezte a jelenlevőket, van‐e
tudomásuk további potenciális jelöltről, de nem érkezett ilyen javaslat. Ezután a szavazólapokat
kiosztottuk, és a jelenlevő tagok leadták szavazatukat.
A szavazatszámláló bizottság, amely a jelölőbizottság két tagjából, Vető Istvánnéból és Bárdosi
Mónikából állt, megszámlálta a szavazatokat. A szavazólapok mindegyike érvényes volt, az elnökjelölt
Benoist Györgyre és a titkárjelölt Kátainé Marosi Angélára egyaránt 6‐6 szavazat érkezett, más
személyre nem adtak le szavazatot.
A leköszönő elnök gratulált a megválasztottaknak, a tagság pedig kifejezte köszönetét Németh
Eszternek.
Németh Eszter ezután lezárta az ülést.

Az emlékeztetőt készítette: Kátainé Marosi Angéla
Budapest, 2014. június 25.
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