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Krómer István üdvözölte a megjelenteket, majd az ülésen a következő pontok kerültek
megbeszélésre:
1. A február 25-éig elkészítendő éves beszámolók ügyében a chapter vezetőket az
elnök nyomatékosan megszólítja:
− Készítsék el a chapter beszámolókat
− Küldjenek egy 8-15 soros rövid ismertetőt a chapter tevékenységéről, képet a
vezetőjükről illetve linkeket a chapter egyéb megjelenési helyeiről, hogy az
aktualizálásra kerülő IEEE HS home-page –ra felkerülhessenek.
2. Az IEEE magyar nyelvű home-page -ét nem önkéntes segítők által, hanem egyszeri
megbízással kell elkészíteni. A koordinációt Krómer István végzi.
3. A vezetőség és a chapter vezetők elérhetőségét Szakál Anikó összegyűjti, e-mailen
közreadja, az IEEE magyar home-page –ére is felkerül.
4. Az IEEE címlistát Román Gyula frissíti.
5. A taglistához a választott vezetőségi tagok hivatalból hozzáférnek.
6. Az új vezetők adatait a februári beszámolóval küldi meg Szakál Anikó a
Piscataway–i központnak
7. Az elnökség az elfogadott és cégbíróságra megküldendő új Alapszabályba az IEEE
HS (Villamosmérnökök Magyarországi Egyesülete) székhelyének a 1037 Budapest,
Doberdó u. 6. –ot választotta.
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8. A HS titkárának feladata a vezetőségi ülések összehívása, a központi
rendezvényekkel kapcsolatos levelezés és az ülések jegyzőkönyvének vezetése
9. Rudas Imre alelnök vállalta a konferenciákkal kapcsolatos ügyek intézését.
10. A 2005. I. félévi BME MIT konferenciára az IEEE HS technikai szponzorációt
vállal.
A konferenciákra vonatkozó IEEE anyagi szponzorációra az „IEEE Policies 10.1 –
Conferences” fejezet tesz ajánlásokat. Megtalálható az alábbi címen:
http://www.ieee.org/portal/site/mainsite/menuitem.818c0c39e85ef176fb2275875bac26c
8/index.jsp?&pName=corp_level1&path=about/whatis/policies&file=p101.xml&xsl=generic.xsl
11. A HS megvizsgálja a 2005. 08. 28-31. között tartandó SOFA konferencia
szponzorálásának lehetőségeit.
12. A 24 órás programozói versenyhez a szervezők egy IEEE Fund pályázatot nyújtottak
be. A rendezvény azonban alapvetően egy lokális, nem IEEE esemény. A nagyobb
IEEE szponzoráció érdekében célszerű a rendezvény regionális „nyitása”.
13. Az IEEE HS 2005. I. félévében az alábbi üléseket tervezi:
− 2005. február 28. hétfő, 17 ó, Doberdó út
− 2005. április 25. hétfő, 17 ó, Doberdó út
− 2005. június 27. hétfő, hely és időpont később pontosítva
14. A 2005-ös évre vonatkozóan az alábbi javaslatok hangzottak el:
− IEEE magyarországi chaptereinek találkozója az egyesületen belüli
kapcsolatok erősítéséért
− Kapcsolat felvétel/felújítás hazai társegyesületekkel (pl. HTE, MATE, MEE,
MET, stb.)
− Hírek küldése rendszeresen az IEEE Region 8. hírlevélbe
− Workshop szervezése az industrial relation erősítésére és a fiatal szakemberek
idgényeinek felmérésére
15. A február 28-i ülésen az egy éves munkaterv kerül elfogadásra
Budapest, 2005. január 17.
Összeállította:
Kádár Péter
titkár

2

