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1. A napirend elfogadása
Napirendi pontokat a jelenlevők egyhangúan elfogadták.
Szavazás

Igen

Nem

Tartózkodott

Napirendi pontok elfogadása
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0
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2. Logó, arculat
LJ: Összeállt egy kommunikációs csapat, javaslata, hogy kiírunk egy logó-pályázatot, ami
nyilvános. Felállítunk egy szakmai bizottságot, aki kiválasztja a 3 legjobbat, és megszavaztatjuk a
honlapon. Az új arculat a nyertes logóra épülve kell, hogy elkészüljön. Az új arculat elkészítését
szeretnénk megpályáztatni profi cégekkel, és professzionálisan elkészíttetni. Jó volna ma odáig
eljutni, hogy a logó-briefet ki tudjuk küldeni, márciusra a komplett arculat el kell, hogy készüljön.
BR: 1.) 2.) a döntőbizottság tagjait meg kell határoznunk a pályázat kiírásáig.
LJ: javaslat: Góbi Gábor, MK grafikáját eddig ő készítette, Merényi Dániel (Grafitember), Napirajz
készítője. Harmadikként örülnék, ha valamelyikőtök elvállalná.
BR: Én szívesen vállalom.

SzL: Támogatom, hogy BR legyen.
LJ: Rendben, akkor erről döntöttünk. Brief szövege rendben van?
BR: Ötlet szót ki kell venni mindenhonnan, nem ötlet-pályázat, hanem konkrét logó-pályázat.
Szavazás

Igen

Nem

Tartózkodott

Logó-brief, döntőbizottsági tagok elfogadása
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2.ARC tárgyalások
LJ beszámol róla, hogy az ARC KFT partner tud e lenni a Bringázni Jó kampány előkészítésében és
szervezésében, valamint hogy partnerek e folyamatosan szakmai konzultációkra. Az első kérdésre
hamarosan válaszolnak, a másodikra a válaszuk igen. Ezen kívül az idei ARC kiállításon az egyik
téma kerékpározással lesz kapcsolatban.
4. Elnökség munkája
SzL: Jó lenne az elnökségnek előre tudni többet arról, amiket az MK csinál, mert esetleg lenne
ötletünke, hozzászólása az elnökségnek, aktívabban részt tudnának venni a munkában. Ennek
érdekében javasolja, hogy minden témáról kapjanak mailt.
BR: Határidőt meg lehetne határozni, ha addig nem jelezzük, hogy részt vennénk benne, nincs ötlet,
hozzászólás, akkor nem kapcsolódunk be az adott dologba.
LJ: Technikai megvalósítással kapcsolatban kérdés: megkapjátok az összes e-mailt és szelektáltok,
vagy csak azokat küldöm át, ami fontos.
BR: Mennyi e-mailről van szó?
LJ: Elég sok.
BR: Én az elején is tisztáztam, hogy az operatív munkában nem tudok részt venni. Nem tartanám
viszont szerencsésnek az eltérő informáltságot, úgyhogy akkor kapjuk mindketten az e-maileket.
Ennek több szintje van, te is oda tudod írni, hogy ez most fontos, várod a hozzászólásunkat.
SzL: Majd mi szelektálunk, szerintem fontos, hogy az egész folyamatot átlássuk.
LJ: Megpróbáljuk.
Szavazás

Igen

Elnökségi tagok kapjanak napi szintű tájékoztatást 3
MK-ügyekről

5. KHEM megállapodás (BaM-kampány)
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Tartózkodott
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LJ: beszámol a BAM munkát érintő KHEM MK együttműködés részleteiről, nehézségeiről.
Javasolja, hogy kezdeményezzünk a minisztérium felé változtatást.
BR: nem tud tisztán látni anélkül, hogy ne ismerné meg a helyzetet pontosan
Javaslat: hívjunk össze egy beszélgetést, amin értékeljük a BaM kampányt az mindkét fél
résztvételével.
BR: javasolt időpont: Péntek 11., mindenkinek jelen kell lennie, ha valaki kiesik, akkor törölve.

Szavazás

Igen

BaM-értékelő megbeszélés összehívása az elnökség 3
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Tartózkodott
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részvételével

6. Velocity
LJ: Nem nyertük meg. Javasolja, hogy írjunk egy levelet az elnökségnek, tájékoztassanak, mi a
döntés menete, ki dönt, milyen lépések vannak.
BR: nem támogatja, hogy akár kérdés formájában fogalmazzunk meg kritikát, mert ez nem segíti a
hosszú távú céljainkat.
Szavazás

Igen

Menjen e levél az ECF vezetésének LJ elképzelése 1

Nem

Tartózkodott
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alapján

LJ: A Velo-city témája a Develocities lett volna. Ezt a munkát elindítjuk függetlenül attól, hogy nem
nyertünk. Megkeressük a közép-keleti országok szervezeteit.
LJ: Ehhez kapcsolódik, hogy febr. 15-ig be lehet adni a 2010-es közgyűlés szervezésére a
pályázatot. Pénzünkbe nem kerül, ECF finanszírozza, viszont publicitás.
BR: Adjuk be.
SzL: Szintén.
Szavazás
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2010-es ECF közgyűlés megrendezésére pályázat 3
benyújtása
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7. Egyéb
SzL: Következő elnökségi időpontja?
LJ: Febr. 9., teoretikusan minden hó 2. hétfője.
Szavazás
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Tartózkodott

Következő elnökségi 2009.02.09-én
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