Jegyzőkönyv
A Magyar Kerékpárosklub 2014. március 12én megtartott Választmány üléséről
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Az ülés napirendje:
1. A napirendi pontok elfogadása
2. Rövid elnöki beszámoló a negyedévről
3. Választmányi tagszám továbbnövelésének lehetőségei, ötletei
4. TSzek: informatikai kérdések, tájékozottsági kérdések, "központi"
rendezvényekben részvétel, esemény/információ áramlás
1. napirendi pont:
A napirendet a Választmány egyhangúlag elfogadta.
Szavazás
Napirend elfogadása
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Tartózkodott

6

0

0

2. napirendi pont:
SV elmondja rövid beszámolóját, melyben beszél a Választmány lev. lista rendezéséről, a
TSzek felkereséséről, és az elnökségi ülések és lev. lista követéséről

3. napirendi pont:
SV: A TSzeket egy google dokumentumban szereplő elérhetőségi lista alapján kerestem
meg, de ez a lista sokszor nem naprakész. Ki kezeli ezt a listát, kinek kellene frissíteni az
adatokat?
HE: Minden TSznek saját magának kellene beírni, frissíteni az adatokat, felvezetni a
változásokat.
VA: TA csinálta a listát, vitte fel a TSzeket, majd ki lett küldve a TSzeknek, hogy
ellenőrizzék, frissítsék az adatokat, akkor nagyrészt megtörtént, de frissíteni nem nagyon
frissítik.
SV: Hogyan lehetne naprakészen tartani a listát?
SzP: Kellene egy ember aki ellenőrzi, hogy frissítike a TSzek az adatokat.
HE: TSzeknek szabály szerint kötelességük lenne bejelenteni a változásokat, vagyis
frissíteni.
GD: Jó lenne, ha valaki figyelmeztetné időnként a TSz vezetőket, hogy frissítsék az
adataikat, mert gyakran elfelejtik, vagy nem is tudják
SV: Szerintem valakitől, aki TSz vezető lesz, elvárható lenne, hogy tudja és eleget is tegyen
az adminisztratív feladatainak, ha már vállalja, hogy egy nagy, országos egyesület Területi
Szervezetének vezetője lesz.
SzP: Sok TSz nem azért létezik és aktív, mert ezeket az adminisztrációkat és a szakmai
munkát tartják igazán fontosnak, hanem a társaságot, barátságokat.
KG: Szerintem pedig egy TSz akkor lehet igazán hosszú életű és sikeres, ha van egy
vezető, aki vállalja, hogy összefogja a TSzt és eleget tesz a vezetői feladatainak.
LJ: Igaza van KGnak, de szerintem fontos, hogy meglegyen a TSzben az a baráti kötelék,
amiről SZP beszélt.
SV: egyetértek Jánossal, de kiemelten fontosnak tartom, hogy a TSzek ne csak baráti
alapon működjenek, hanem igenis legyen egy vezető, aki elvégzi a vezetői feladatokat, és
ezért számon is kérhető. És persze ehhez az is kell, hogy mindenki tudja, mik a
lehetőségei és kötelezettségei.
GD: Jó lenne csinálni egy összesítő táblát vagy hasonlót a jogokról és a kötelezettségekről
(checklistszerűen), amit gyorsan át lehet olvasni. Meghívok mindenkit 2 sörre, ha készül
ilyen és jó lesz.
HE: Készül a TSz kézikönyv, amiben benne lesz minden ilyen információ, vagy az, hogy ezt
hol is lehet megtalálni.

4. napirendi pont:
SV: már félig bele is folytunk ebbe a napirendi pontba is. Tehát készül egy TSz kézikönyv,
amiben minden le lesz írva, ami a TSzekre ill a TSz vezetőkre vonatkozó lehetőség és
feladat?!
HE: Igen, ez hamarosan el fog készülni, valamint nemsokára lesz egy TSz találkozó, ahol
rövid előadásokkal szeretnénk végigmenni és gyakorlatban is bemutatni az egyes
témákat. Pl TSz házipénztár, és annak adminisztrációs vonatkozásai.
VA: A TSz lev lista szintén egy jó helye lehetne a gyakorlati dolgok egyeztetésének, az
eredeti célja ez is volt a listának, de ma már elég rendezetlen.
SV: Akkor egy fontos lépés lehetne, hogy rendezzük a TSZ lev listát, hogy konstruktívabban
tudjanak az ott lévők együttműködni.
TA: Ehhez kapcsolódóan az is elég fontos lenne, hogy a különböző jogosultságokat
helyére tegyük, és minden listát, dokumentumot csak azok érjenek el, akiknek valóban
hozzá is kell férnie.
SV: Rendben, csinálok a lev listán egy témát ennek megvitatásra, és készítünk egy
javaslatot az elnökségnek, hogyan lehetne ezt megfelelően működtetni.
SzE: Jó lenne azt is egyeztetni, hogy milyen témában kit kell keressenek a TSzek, mert
számunkra ez sem mindig egyértelmű.
LJ: A honlapon van egy menü, Munkatársak, ott látszódnak szépen leosztva a feladatok
HE: A TSz találkozón be fognak mutatkozni az iroda dolgozói is, elmondják mivel
foglalkoznak, és milyen kérdésben lehet, kell őket keresni.
SzE: Olyan gondunk van, hogy a honlap technikai problémája miatt a kecskeméti tsz új
hírei nem jelennek meg, csak egy 2012es hír látható már pár éve...
SV: Az ilyen kérdésekben TAt kell keresni, és gondolom a TSz kézikönyvben, és a
találkozón is fog szó esni a hasonló problémákról és ezek megoldásáról.
HE: Igen, természtesen. Nagyon jó lenne, ha a TSzek is minél több hírrel szerepelnének a
honlapon és a hírlevélben is. A debreceni TSzben régebben készítettünk pár videóriportot
is, jó lenne, ha manapság is lennének ilyenek, és ezek felkerülhetnének a honlapra.
TA: Ennek az informatikai hátterét azért ki kell dolgozni.
GD: Ha elmaradna a TSz találkozó, nem készülhetne egy videóanyag, amiben videótréning
szerűen be lehetne mutatni témákat? Akkor a kézikönyv mellé azt is lehetne terjeszteni
gyakorlati anyagként.
HE: Ez egy nagyon jó ötlet.
VA: Igen tényleg az, beszélünk majd a megvalósíthatóságáról.
SV: Nagyon köszönöm mindenkinek a részvételt!

