Jegyzőkönyv
Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület
Elnökségi ülésének jegyzőkönyve.
Időpont: 2019. szeptember 26. 14.30 óra
Helyszín: D18 konferenciaterem, 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20.

Az elnökségi ülést Nagy Sándor, az Egyesület elnöke vezeti. A jegyzőkönyvvezető Dolina
Kinga titkár. A jegyzőkönyvet 2 jelen lévő elnökségi tag a jegyzőkönyv zárásakor
aláírásával hitelesíti.
A jelenléti ív szerint a 9 tagú elnökségből jelen van 5 tag a kezdő időpontban, név
szerint:
Nagy Sándor
Csányi Zoltán
Kis Bernadette
Őri Gergely
Várkonyi Balázs
Az elnök megállapítja, hogy az elnökség határozatképes, mivel az elnökségi tagok több,
mint fele jelen van.
Az Elnök ismerteti a tagokkal a kiküldött meghívóban szereplő napirendet az alábbiak
szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tagdíj reform
Augusztusi meetup elszámolás elfogadása
Vedd a neten! projekt
Trustmark projekt
Karácsonyi vacsora helyszín
Egyéb

1. napirendi pont
Az elnökségi tagok újra átbeszélték és megvitatták Nagy Sándor elnök javaslatát,
miszerint 2020-tól változzon a tagdíj rendszer. Az Elnökség elfogadta az elnök javaslatát,
ami alapján 2020. január 1-től életbe lép az új tagdíj rendszer. Az elnökség az októberi
ülésen véglegesíti az elnök által elkészített javaslatot.
Továbbá az Elnökség megbízta az elnököt, hogy a 2020. évi rendes közgyűlésen vegye
fel napirendi pontba a magánszemély státusz megszűnését.

2. napirendi pont
Dolina Kinga titkár tájékoztatta az Elnökséget az augusztus 29-i meetup elszámolásáról.
Az Elnökség megvitatta azt és szavazásra bocsátotta.
Az Elnökség
5 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás
mellett elfogadta a következő határozatot:
1./2019.09.26. számú határozat
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2019. augusztus 29-i Ecommerce Hungary Meetup
elszámolását, mely a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete.
3. napirendi pont
Őri Gergely elnökségi tag röviden ismertette a Vedd a neten! projekt jelenlegi állását. Az
elnökség abban egyezett meg, hogy a projekt leghamarabb 2020. tavaszán indul. Addig
véglegesíti a logót és pontosítja a szponzori kiírást.
4. napirendi pont
Nagy Sándor elnök tájékoztatta az elnökséget a trustmark jelenlegi állapotáról. A tervek
szerint folytatódik a projekt kidolgozása. Ismételten felkérte az elnökségi tagokat, hogy
véleményezzék az email-ben átküldött anyagot.
5. napirendi pont
Nagy Sándor elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy az idei karácsonyi vacsora december
12-én lesz a Borlabor étteremben.

Az elnök a következő elnökségi ülés időpontjául 2019. október 31-ét javasolta (14.3016.30), erről tájékoztatja az elnökségi tagokat is.
Jegyzőkönyv lezárva: 16.30 órakor (kelt, mint fent).
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