EMLÉKEZTETŐ
az IEEE Region 8 vezető szerveinek 2003. június 28-29-i reykjaviki üléséről
1. A találkozót meglátogatta az IEEE jelenlegi és jövő elnöke és tájékoztatást adtak a
stratégiai célokról, amelyek a következőkben foglalhatók össze:
- az ipari kapcsolatok erősítése,
- az önkéntes tevékenység megbecsülésének javítása,
- a „termékek” továbbfejlesztése
- a csökkenő diák tevékenység erősítése.
2. A 8. régió 45.179 tagot számlál, 332 chapter működik, amelynek 30%-a joint
chapter.
3. Az IEEE felmérést végez a szekciók jogi státuszáról. A felmérésnek nem célja a jogi
státusz megváltoztatására való felszólítás.
4. Az IEEE-nek nagy kárt okozott az USA kormányának beavatkozására történt
diszkrimináció, különösen Irán esete váltott ki nagy felháborodást. Az utóbbi időben
enyhült a helyzet és a kizárt országok már újságot kaphatnak és kötött szabályok
mellett dolgozatokat küldhetnek IEEE rendezvényekre.
5. A Region 8 vezetősége elöregedett, önként jelentkezőket toboroznak. A diák
jelentkezők a jövő szempontjából bizonytalanok, mert végzés után minden
erőfeszítés ellenére tömegével hátat fordítanak az IEEE-nek. A Power Eng.
Societynek nincs koordinátora Region 8 szinten (?).
6. Ösztönzik a chapter chaireket, hogy jelentkezzenek a legjobb chapter címért folyó
versenyen, mert sajnálatosan sovány a felhozatal.
7. Általában a Region 8 által szervezett, munkaterv szerinti rendezvények, ülések
kapnak költség támogatást, többnyire csak a költségek egy részére. Kivételek
vannak, amikor sok pénzt kap egy program (a nagy tartalék kibírja).
8. Támogatást nyert az az ötlet, hogy az üléseket valamilyen IEEE konferenciával egy
időben és helyen rendezzék, ezzel is javítva az utazások hasznosságát.
9. Az IEEE szponzorált rendezvények listáját a Conference Coordination SubCommitte állítja össze (Prof. Margareta Salazar-Paluna). Ez a gesztus a meghirdetést
jelenti nyomtatott és elektronikus formában.
10. A taglétszám csökken, javítani kellene a szolgáltatások színvonalát az USA-n kívül
is. Minden szekcióban membership development officer-t kell kinevezni.
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11. A SAMIEEE helyett új tagnyilvántartási rendszert vezetnek be (DAP). A
használatára történő eligazítást a zágrábi ülés idején fogja megtartani Jeremy
Newberry.
12. Minden szekciót ösztönöznek GOLD csoport alakítására és tisztségviselőnek
folyamatos pótlására. Stratégiai jelentősége van az egykori student memberek
megtartása szempontjából.
13. A diák tagdíj növelése nagy elégedetlenséget váltott ki az R8-ban minden
különösebb hatás nélkül az Óceán túlsó oldalán. Úgy tűnik az ilyen döntésekre a
választott tisztviselőknek nincs nagy hatása, mert kész költségvetéseket kapnak
beépített kényszerlépésekkel.
14. Sections Review-t terveznek bevezetni a legjobb gyakorlat elterjesztése érdekében.
A működés átvilágítását beleértve a pénzügyi helyzetet és a tisztségviselők
kiválasztásának módját is személyes meghallgatással kívánják megvizsgálni. Az
átvilágítás eredményét nyilvánosságra fogják hozni.
15. A 24 órás programozó versenyt a SAC támogatja, mint egy student branch
rendezvényt. Az ülésen többször került említésre a kezdeményezés sikeressége.
Célszerű lenne a student branch részvételét a szervezésben a csatlakozó
dokumentációban is szerepeltetni. Az R8 Newsletter be fog számolni a 2003-as
versenyről. A 2004-es versennyel kapcsolatban egy motiont szükség esetén elő kell
készíteni P. Molinával történ előzetes konzultáció után (pimolina@ieee.org).
16. Az IEEE konferenciák száma nagy és sok támogatási lehetőség van, célszerű lenne
ezeket a PhD hallgatók számára jobban ismertté tenni. A folyamatban a PhD
hallgatók tudományos vezetőire jelentős szerep hárulna. Ki kellene szélesíteni az
IEEE-t támogató oktatók körét.
Budapest, 07/02/2003

DR. KRÓMER ISTVÁN
HS Secretary
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