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Jegyzőkönyv
Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület
Elnökségi ülésénekjegpőkönyve.

rdőpont: 2O2O. június 30. 16:00 óra
Helyszín: D18 tárgyaló, 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20.
Az elnökségi ülést Nagy Sándort az Egy=sület elnöke vezeti. A jegyzőkönyvvezető Dolina
ril.g? titkár. A jegyzőkönyvet 2 jelen lévő elnökségi tag a jegyzőkönyv zárásakor
a

láírásáva l hitelesíti.

A jelenléti Ív szerint a 9 tagú elnökségből jelen van 6 tag a kezdő időpontban, név szerint:

Nagy Sándor
Csányi Zoltán
Matócza szabina
Őri Gergely
Várkonyi Balázs
zabari István

Az elnÖk megállapítja, hogy az elnökség határozatkepes, mivel az elnökségi tagok több,
mint fele jelen van.

Az Elnök ismerteti a tagokkal a kiküldött meghívót,an szerep|ő napirendet az alábbiak
szerint:

1,Hungarian Ecommerce Summit
2. Taggyűlés

Zabari István elnökségi tag napirenden kívüli felvetette, hogy nem teljesen elégedett az
elnÖkség és az elnök munkájával, tová:bá az egyesület eádi9 elért Óredmény-eivel. nz
elnÖkség a kÖvetkező elnökségin javasletot tesz áleen elnökségi ciklusból fennmaradt 4
hónap alatti átalakított működésre, amelynek célja az Egyesület megerősítése.

1. napirendi pont
NagY Sándor elnÖk részletesen ismertette a 2C2O. augusztus 26-27-i Hungarian
Ecommerce Summit pro9ram vázlatát. Az elnökség átbeszétte azt, javaslatokat tett. A
tagok abban maradtak, hogy a következé elnökségin tovább folytatjákánnak átbeszélését,
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2. napirendl pont
A 2020. május 11-i

elnökségi ülésen az Elnökség jóváhagyta az Egyesület 2019-es
beszámolóját(7,/2020.05.11. számú harározat). Avészhelyzet megszűnése után 90 napon
belül rendes taggyűlést kell összehívni, ,-zért az Elnökség a következőkben határozott.

Az Elnökség
6 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatrt:
t. |

2020.06.30. számú határozat

Az Elnökség jóváhagyta a 202O-as rendes taggyűlés időpontját és annak helyszínét:
2020.09.03. DlB nagytárgyaló. Felkérte a titkárságo:, hogy készítse el a meghívót és a
szükséges doku mentu mokat.

Az elnÖk a kÖvetkező elnökségi ülés időpontjául július B-át tűzte ki (16,oo-18.0o).
Jegyzőkönyv lezárva: 18.00 órakor (kelt, mint fent).

Dolina Kinga
je9yzőkönyvvezető

Alelnök

