JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Kerékpárosklub 2007. október 4-én megtartott elnökségi üléséről
Jelenlévők:








László János, elnök
Feövenyessy Krisztina, elnökségi tag
Szász Andrej, elnökségi tag
Markovits Gábor, elnökségi tag (19 órától)
Éder Mihály, elnökségi tag
Ács Péter elnökségi tag, jegyzőkönyvvezető
Terpó Mátyás, EBZ tag, megfigyelő

Az ülésen érintett témák:
1. Az elnökségi munka díjazása.
Szavazás, 5 elnökségi tag jelenlétével, Markovits Gábor jelenléte nélkül:
Téma

Igen

Nem Tartózkodott

Az elnökség tagjai munkájukért, amennyiben az SzMSz-ben
meghatározott feladatukat önállóan végzik és szervezik, havi bruttó
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60.000,-Ft juttatásban részesülnek, az MK likviditási helyzetétől
függően.
2. A közgyűlésen elhangzott, a lemondott elnökségi tagok által írt beszámoló közzététele a
honlapon.
A beszámoló közzétételének esetleges várható pozitív és negatív hatásainak megvitatása.




Pro:
■

A tagságnak joga van a tájékoztatáshoz.

■

A közzétételt írók kifejezetten kérték ennek publikálását.

■

Esetleges nem-közlése nem-várt reakciókat eredményezhet

Kontra:
■

Az esetleges közzététel komoly támadási felületet adhat a klub ellen.

■

Az esetleges közzététel ronthatja a klub és az elnök hitelét és jó hírét.

■

Publikálás után a beszámoló jó eséllyel nem csak a tagokhoz jut el.

■

A levél erősen szubjektív (esetenként megalapozatlan) vádakat is tartalmaz, melyek a
kívülálló számára megtévesztőek lehetnek.

Szavazás, 5 elnökségi tag jelenlétével, Markovits Gábor jelenléte nélkül:
Téma

Igen

Nem Tartózkodott

A lemondott elnökségi tagok közleménye változatlan formában
legyen publikálva, mint a közgyűlési jegyzőkönyv melléklete.
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A publikált nyilatkozat mellé kerüljön egy, az elnökség tagjai által
jóváhagyott kommentáló nyilatkozat.
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3. Elnökségi munkakörök, munkatervek, feladatok: minden elnökségi tagnak el kell

készítenie a következő időszakra vonatkozó munkatervét.


Éder Mihály – belső kommunikáció
■
■



A tagság tájékoztatása az elnökség munkájáról a honlapon és más médiumokon
keresztül.

Feövenyessy Krisztina – általános kommunikáció
■

Sajtófigyelés – egy MK tagon keresztül a belföldi sajtófigyelés megoldott, a külföldi
sajtó figyelése részben, de szintén a tagság segítségével megoldható.

■

Híráramlás az MK-n belül a szakmai vezetőktől a kommunikációs vezető felé.

■

A honlapon fejlesztések szükségesek, pl. csak a tagok által megtekinthető tartalmak.

■

Rendszeres hírlevél beindítása a tagok részére.

■



Az MK fővárosi és vidéki alapszervezeteinek végiglátogatása.



A leiratkozás lehetőségének megteremtése szükséges.



RSS használata, mint a hírlevélnek alternatívája:

Taglétszám bővítésének módjai:


A fent említett teendők növelik a honlap ismertségét:



Szponzorgyűjtés – hunbike-kal kooperálva:



Rendezvények:

Szász Andrej – közlekedés
■
■

■

Közös álláspont kialakítása a munkacsoporton belül:
A közlekedési munkacsoport munkája meg kell jelenjen és elérhető kell legyen a
tagság felé:
Konkrét folyamataban lévő munkák (László János elmondása alapján):


Kerékpáros Budapest program elkészítése a BME-vel együttműködve: (30-40%
a részünk, alvállalkozóként)



II. kerülettel megbízási szerződés a pályázatokhoz szükséges előkészítő anyagok
elkészítésére:



A Fővárossal szerződés előkészítése Kerékpáros Ügyosztály létrehozására:






Szükséges az elnökség előzetes döntése, mert nem megfelelő tartalom és
szöveg ennek elfogadása eseténa klub függetlensége megkérdőjelezhető
lehet.

Ács Péter – turizmus
■

Hunbike honlap további fejlesztése és adatfeltöltés:

■

A kerékpárosbarát szolgáltató-hálózat kialakítása, társult vállalkozások szervezése:

■

Emberek beszervezése a vidéki kapcsolatok kialakításának gyorsítására:

■

Tételes munkaterv elkészítése időszakos bontásban a következő ülésre.

Markovits Gábor – pénzügyek
■

Pénzügyi szabályzat elkészítése:

■

VECTOR és más pályázatok elszámolási rendje:

■

Tagnyilvántartás – jövő évi tagdíjak begyűjtésének rendje:

■

Probléma: a tagdíj befizetéséről nem küld a rendszer értesítő e-mailt a tagoknak!

4. Egyéb témák, fontos kérdések


Iroda
■

A Millenárison bérbeadásra felkínált iroda túl kicsi, a kondíciók nem megfelelők.

■

Más lehetőségeket kell keresni.



Elnökségi kommunikáció javításának azonnali lépései
■

Google Groups levelezőlista létrehozása az elnökségi kommunikáció javítására.

■

Elnöki összefoglaló a jelenleg futó projektekről és munkákról a többiek részére.

■

■

Az elnökségi gyűlés jegyzőkönyve láncszerűen végigküldendő az elnökség tagjai
között az esetleges kiegészítések, módosítások véghezvitele érdekében.
Az elnökségi gyűlés jegyzkönyve a tagok számára publikusan kikerül a honlapra.

5. Kerékpárral a munkába EU-s kampány


EU által elfogadott 80% támogatású, utófinanszírozott kampány.



Hat résztvevő ország.



Az előfinanszírozás lehet hogy megoldott külső, profitorientált cég bevonásával.



Két és fél éves program, a kérdés, az MK-nak van-e kapacitása a programra.



Komplex kampány, tartalmaz marketinget, reklámokat, eseményszervezést, stb.



Több információ szükséges a döntéshez, a témára visszatérünk a következő ülésen.

6. A jövőbeli elnökségi ülések várható időpontjai:


Közmegegyezés szerint minden hónap harmadik keddjén, azaz várhatóan:
■

október 16.

■

november 20.

■

december 18.

■

január 15.

■

február 19.

■

március 18.
Budapest, 2007. október 4. csütörtök

