EMLÉKEZTET

IEEE HS vezet ségi ülésr l
Id pont:

2006. febr. 27. hétf , du. 17 óra

Helyszín:

Budapesti M szaki F iskola
1034 Budapest, Bécsi út 96/B
II. emeleti rektori tanácsterem

Jelenlév k:

Krómer István elnök
Kádár Péter titkár
Szakál Anikó treasurer
Nagy Péter student branch
Gaál András student branch

1. IEEE fellow és senior member nominálási kérdések
2. Az American University of Arab Emirates student branch egy látogatást szervezne hozzánk.
Várjuk a hivatalos felkér levelüket, amivel kérik a támogatásunkat, és ekkor segítünk nekik a
programszervezésben és foglalásban.
3. Az alábbi riportok elkészültek, id ben elektronikus postázásra kerültek, ezáltal a HS a
megfelel rebatre jogosult:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

HS activity riport
HS Officers riport
HS Financial riport
AP/ED/MTT/COM chapter
CI chapter
HS
IE/RA chapter
IM/EMB chapter
PE chapter
SMC chapter
CAS/C chapter
CPMT chapter
IA chapter

4. Két új chapter is formálódik:
Information Theory Society – a Pécsi Tudomány Egyetemen (Dr.Iványi Péter)
Kérdés: lesz-e elég tag
Reliability Society - Dr. Iványi Miklós érdekl dést mutat ez iránt
Kérdés: nem villamos végzettség tagsággal lehetséges-e chaptert üzemeltetni?
Amennyiben az IEEE is felvállalja, hogy egyéb szakmák iránt nyit, akkor nem
vagyunk ellen.
5. Rövid pénzügyi beszámoló
− OTP szla. 5.700.000 HUF
− deviza szla. 4000 USD
− custody account 3400 USD
A vezet ség célszer nek tartja hogy a devizaszámlát megszüntessük, illetve a pénz egy részét
lekössük.
6. Az év végi mérleget közgy lésen jóvá kell hagyni. Ehhez április végén közgy lést hívunk
össze, addig a 2005-ös mérleget el kell készíteni. Ezt össze kell hasonlítani a 2005-ös
mérleggel.
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7. Tervek a 2006-os évre
− chapter fejlesztés
− m köd chapterek támogatása
− kapcsolatfelvétel a Region 8 section-ökkel
− Gold program promóció
− Választás el készítés
− Az IES & RA, Comp. Intelligence és SMC chapterek idén 8 konferenciát terveznek
− Szponzorációs lehet ségek vizsgálata (pl. ifjúsági, publikációs díj)
8. Román Gyula frissíti az e-mail címlistát
9. Nagy Péter küld egy Gold ismertet t a teljes tagság részére, a fiatal student tagságból a member
tag státusba lép fiatalok megtartásának el segítésére.
10. A következ tervezett IEEE HS közgy lés:
Id pont:

2006. május 22. hétf , du. 17 óra, ill. 17.30.

Helyszín:

Budapesti M szaki F iskola
1034 Budapest, Doberdó út 6. 102 terem

Budapest, 2006. február 27.
Összeállította :

Kádár Péter
titkár
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